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 الرؤية واألهداف
 باهلل متصل عالم نحو:  الرإٌة* 

 

 األمة، فً الموٌم ومبناها السلٌم بمعناها هللا إلى والسٌر السلون معانً ونشر إحٌاء:  الرسالة* 

 

 تفاعلً الكترونً مولع عبر تلفازي برنامج من انطبللا المناسبة العصرٌة بالوسابل

 

 : األهداؾ* 

 والمرٌد السلون لمعنى السلٌم والمنهج لفهما إٌصال .ٔ

 المرٌد تواجه لد التً اإلشكاالت حل .ٕ

 العالم أنحاء شتى فً والراؼبٌن للسالكٌن وربط وصل حلمة .ٖ

 الناس والع فً تؤثٌرا أعمك للسالكٌن وتوجٌهٌة إرشادٌة نواة .ٗ

 بلد كل فً المتسلسل اإلسناد وبمشابخ بالسند الربط .٘

 حدٌث لالب فً السلون هجمن تطوٌر .ٙ

 ماٌخص كل فً متكامل بشكل الفعلٌة البٌبة تخدم الشبكة على افتراضٌة بٌبة إٌجاد .7

 هللا إلى والسٌر المرٌد

 

 ” : المنطلمات”  االستراتٌجٌة* 

 السند عبر بها وماٌتعلك الشرعٌة المعلومات إٌصال:  العلم .ٔ

 ووجدانا ذولا المحمودة بالصفات حلًوالت المذمومة الصفات عن التخلً:  السلون .ٕ

 وتحمما

 بخالمهم المكلفٌن صلة فً الوسع بذل:  هللا إلى الدعوة .ٖ

 

 ..التوفٌك وباهلل
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

الحمد هلل حمدا ٌوافً نعمه وٌكافا مزٌده ٌا ربنا لن الحمد كما ٌنبؽً لجبلل وجهن وعظٌم 

كما أثنٌت على نفسن فلن الحمد حتى ترضى ولن  سلطانن سبحانن ال نحصً ثناء علٌن أنت

الحمد إذا رضٌت ولن الحمد بعد الّرضا اللهّم صلًّ على سٌّدنا ُمحّمد وعلى آل بٌته وأصحابه 

نتذاكر معا عن الممصود من هذه  فً البداٌةوتابعٌهم والتابعٌن لهم بإحسان إلى ٌوم الدٌّن، 

 المدارس.

  النّفس ةمنازع عن هللا شاء إن كبلم سٌؤتً

 . تخضع النفس النّهاٌة فً لكن الممبلة المجالس فً ومجاهدتها

 فً لٌالٌه فً أٌّامه فً حٌاته فً فؤصبح هللا بؤمر نفسه ٌوجه الّذي هو بدأ النّفس خضعت وإذا

 األٌام هللا إلى متوجها صار.. هللا إلى متوجها مراداته فً همته فً تفكٌره فً للبه انشؽال

 .. هللا من لربا ازداد.. هللا من لربا تزٌده واللٌالً

 …بعٌدا أو لرٌبا ستؤتً شن ال الّتً الوفاء ساعة تؤتً الحٌاة هذه مع التعامل فً تمكنا ازداد

  االكبر وجل عزّ  هللا لرضوان متهٌا وهو تؤتس

 عزّ  هللا إلى الوصول إرادة معنى نعٌش أن المجالس هذه من ممصودنا ولهذا المعنى هذا وٌعٌش

 نحتاج بمحطات سنمر هللا إلى الوصول إلرادة السفر هذا فً الطرٌك هذا فً نبحر وحتّى لّ وج

 .. وجل عز هللا إلى تدفعنا التً الهمة الدّافع نعٌش أن الباعث نعٌس أن وال

 علٌها نحافظ كٌؾ هللا إلى السٌر فً الرؼبة الهمة هذه نحّصل كٌؾ الباعث عن حدٌث سٌؤتً

 أول أن سنجد هللا إلى للسٌر بهمة بدافع ألبلنا إذا ذلن ٌعد ثم لها ستجٌبن كٌؾ عندنا تموى كٌؾ

  الخلك ومع هللا مع أخطاإنا السابمة معاصٌنا ذنوبنا تمابلنا مشكلة

 هللا على وألبل اإلنسان تاب إذا ثم هللا بإذن وتحمٌمها التوبة عن الحدٌث سٌؤتً التوبة إلى سنحتاج

 األحوال الماضٌة المعاصً بسبب أصٌب لد الملب أن وسٌجد للبه هو عنده شًء أهم أن سٌجد

  …تطهٌر إلى تحتاج األمراض هذه باألمراض الماضٌة

  …الكبر عندنا الّرٌاء عندنا الحسد عندنا

 . أمراضها من الملوب تطهٌر عن حدٌث سٌؤتً

 النطك السمع البصر الجوارح ٌكتسبها الّتً أعماله بؤن سٌفاجؤ للبه تطهٌر فً أحدنا رؼب إذا ثم

  ٌضبطها لم إذا الملب تلوث

 ذلن فً الطاعة على نستمٌم كٌؾ سكناتنا حركاتنا أعمالنا جوارحنا ضبط إلى بحاجة أننا فسنجد

 إلى بحاجتنا شعرنا المعاصً أمهات من وتخلصنا الطاعة على االعضاء استمامت اذا ثم كله

 الطهارة هذه على الحفاظ
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 .البواطن وطهارة اهرالظو طهارة عن الكبلم سٌؤتً 

 األصل، هً الّتً العبادة إلى حاجتنا عن الكبلم سٌؤتً

 حضور ٌكون كٌؾ استمامة أحسن على حال أحسن على نصححها كٌؾ الفرابض تصحٌح 

  …هللا مع للوبنا

  والجماعة الجمعة من نصٌبنا الذكر من نصٌبنا

 هللا إلى نسٌر ٌتركنا لن الشٌطان وسوسة من الطرٌك أثناء علٌنا تؤتً لد التً الوساوس هً ما

  إشكاالت دون

  …منها نتخلص كٌؾ نواجهها، وكٌؾ الشٌطان مداخل عن الكبلم سٌؤتً

 

  …للوبنا على تخطر الّتً الخواطر عن الحدٌث سٌؤتً

ًّ  أو نورانً هو هل الخطؤ أو الصواب خاطر  من أو الشٌطان من الخاطر هذا هل ظلمان

 . بالسوء األمارة النفس حدٌث من أنه أم بلبكةالم من نصٌحة هو هل الرحمن

 . وجل عز هللا إلى ٌمرب فٌما الفكر إعمال الفكر أهمٌة عن ذلن بعد الحدٌث سٌؤتً

 ٌرى هذا:  الرضا على تدل مبلمح من هللا إلى السٌر أثناء لنا ٌحصل عّما أٌضا الكبلم سٌؤتً

 من كرامة التٌسٌر من شٌبا ٌدٌه على هللا ٌجري هذا بمعنى سبحانه هللا ٌواجهه هذا صالحة رإٌة

  تؤتً الّتً األمور هذه بمثل الطرٌك أثناء نفتن ال كٌؾ ذلن مع نتعامل كٌؾ الكرامات

 النفس مراتب ترتمً كٌؾ ومعارجها النفس مراتب معرفة إلى فٌه نحتاج حدٌث إلى سنؤتً

 ذلن بعد ثم هللا إلى سٌرها فً اأنفسن تترلى كٌؾ الكاملة النفس إلى بالسوء األمارة من الثمانٌة

 الخلك مع احوالنا ستعامل كٌؾ فمد والّذي ٌتعامل كٌؾ وجد الّذي والؽنى الفمر مع أحوالنا

 هللا إلى طرٌمنا أثناء وٌسرة ٌمنة تؤخذنا التً االلتفاتات مع وإعراضهم إلبالهم الناس مع المنزلة

 وٌؤخذ ٌعٌن الذي المرشد إلى الصالحٌن مجالسة إلى حاجتنا إلى الكبلم بنا ٌنتهً ثم وجل عز

  وجل عز هللا إلى لٌدله بٌده

 على نستمر كٌؾ خبللها من البٌن بٌننا فٌما نتناصح وصاٌا هللا بإذن المجالس خاتمة وستكون

 وإلٌه فٌه نسٌر الذي الطرٌك هذا

 

لة عجلنا له فٌها من كان ٌرٌد العاج” بسم هللا الّرحمن الّرحٌم  ٌمول رب العزة سبحانه وتعالى :

ما نشاء لمن نرٌد ثم جعلنا له جهنم ٌصبلها مذموماً مدحورا ومن أراد اآلخرة وسعى لها سعٌها 

 “وهو مإمن فؤولبن كان سعٌهم مشكورا 
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، الكبلم هنا عن اإلرادة.. )من كان ٌرٌد “من كان ٌرٌد ” تؤملوا هنا ٌمول هللا سبحانه وتعالى 

ٌمول سبحانه وتعالى )ومن أراد اآلخرة( مصٌرنا جمٌعاً فً هذا الوجود ارتبط إذاً العاجلة(، ثم 

بما نرٌد.. أحوالنا مآالتنا سعادتنا أو الشماوة الرضا أو الؽضب الفبلح أو الخٌبة كلها ٌتصل بما 

والشماوة ٌرٌده الواحد منا فً هذه الحٌاة ..هذا التمسٌم الّذي جعله هللا عّز وجّل فارلا بٌن السعادة 

بٌن الجنة والنار بٌن الّرضا والؽضب ارتبط بما ٌرٌده كّل منّا من حٌاته وجعل هللا سبحانه 

وتعالى مجرد إرادة الدنٌا سبباً فً حصول الخسران وحصول العذاب والؽضب )مجرد إرادة 

 الدنٌا( ثم جعل إرادة اآلخرة ممرونة بالسعً الذي ٌترتب على هذه اإلرادة ..

 ا !! وأٌن هً اآلخرة منها ؟ماهً الدنٌ

 

منذ زمن ونحن نسمع الحدٌث عن إرادة الدّنٌا.. الدّنٌا.. الدّنٌا.. أهل الدّنٌا وأهل اآلخرة.. ما 

من عاش وهو ٌرٌد من عٌشه الّذي ٌعٌشة هنا …الممصود بالدنٌا الّتً ٌُتحدّث عنها بؤّن إرادتها

الدنٌا المذمومة هل هً الطعام والشراب  أن ٌتحّصل فمط على الدّنٌا؟ وما هو الممصود بكلمة

اللباس هل هً المركب الذي ٌركبه أحدنا سٌارة أو طٌارة المنزل أو األثاث المال الذي ٌحصله 

هل حصول هذه األشٌاء ٌجعل أحدنا مرٌداً للدنٌا فٌكون بذلن متعرضاً للؽضب؟ ، اآلخرة ما 

رة أن ال ٌكون لنا نصٌباً بالدنٌا أو صلة الممصود من إرادة اآلخرة؟ هل الممصود من إرادة اآلخ

 لط؟

 

هذه معان ٌترتب علٌها منهج حٌاة نعٌشه ٌترتب علٌها شًء ٌسمى الّسٌر إلى هللا سبحانه وتعالى 

فً هذه المجالس سٌكون حدٌثنا عن الّسٌر إلى هللا، عن إرادة الّسٌر إلى هللا حول إرادة الوصول 

حول إرادة اآلخرة على حمٌمتها وكل فً هذا الوجود مرٌد  إلى هللا حول إرادة نٌل رضوان هللا

 إّما أن ٌكون مرٌدا للدنٌا منمطعا بها لها وإّما أن ٌكون مرٌدا ّلّل للوصول إلى هللا ورضوان هللا.

 

نستعرض ما سٌكون فً مجالسنا الممبلة من تسلسل فً لرع أبواب التّعّرؾ على معنة الوصول 

عّز وجّل؟ كٌؾ ننال رضوانه؟ دعونا نفهم أو نتفّهم الممصود من  إلى هللا كٌؾ نصل على هللا

 إراذة الدنٌا.… من الشًء الّذي نهانا هللا عنه… ضدّ ذلن

 

ما الممصود من إرادة الدّنٌا؟ الّتً وصل التّحذٌر منها إلى الحدّ الّذي ٌنذر هللا عز وجّل العبد فٌه 

فهو مبعد. ما … فهو فً النّار… لدّنٌا فهو مذمومأنّه بُمجّرد أن ٌرٌد الدّنٌا أن ٌصبح مرٌدا ل

 الممصوج هنا بالدّنٌا؟
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ٌمول العلماء : الدنٌا هً )كل ما وجد على هذه األرض فً هذا العالم مما تتناوله ٌد اإلنسان( ، 

وما دام األمر ٌتعلك بما ٌرٌده اإلنسان مما ٌتعلك بحٌاته فً هذه األرض فؤٌن وجه الذّم أن ٌتعلّك 

بؤنّن ترٌد أن تلبس؟ أن تؤكل؟ أن تشرب؟ أن تنال سٌّارة تركبها؟وهذا األمر ناله ساداتنا  للبن

الصحابة بما ٌتناسب مع ذواتهم ركبوا الدواب ولبسوا الثٌاب وأكلوا الطعام التابعون تابعوا 

 التابعٌن أكابر الصالحٌن والصالحات من األمة عاشوا هذه الحٌاة، فؤٌن وجه الذنب؟

 

 بالمذموم من إرادة الدنٌا: الممصود

بالخطر فً إرادة الدنٌا أمران.. األمر األول: تعلك الملب واألمر الثانً: انشؽال الجسد بما تعلك 

 به الملب..

بمعنى أن ٌعٌش اإلنسان فً هذه الحٌاة ولٌس له ممصود.. لٌس له  –تعلّك الملب  -األمر األول:

ن ٌعٌش لها ثم ٌترتب على هذا أّن ولته جهده فكره ماله هدؾ إال أن ٌتمتع فمط بهذه الدنٌا، إال أ

 الجسد موظؾ لهذا الممصد ،هنا تؤتً اإلشكالٌة ماذا ٌحتاج اإلنسان من هذه الدنٌا .

 

 حمٌمة ماٌحتاجه اإلنسان فً حٌاته

 

س: ما هو األمر الذي ٌجعل اإلنسان ٌشؽل ولته؟ ٌشؽل فكره؟ ٌشؽل جهده فً هذه الحٌاة التً 

 ٌعٌشها؟

لالوا حمٌمة ما ٌحتاجه اإلنسان: طعام ٌموى به بدنه على الحٌاة، لباس ٌستر عورته ٌكنه من 

مسلم، كافر،  –البرد، مسكن ٌؤوي إلٌه هو ومن معه؛ حمٌمة ما ٌحتاجه كل إنسان فً هذه الدّنٌا 

كّل إنسان فً هذه الحٌاة ٌحتاج إلى  -كبٌر، صؽٌر، رجل، امرأة، عالل، ضدّ العمل: مجنون

 بلثة أشٌاء من هذه الدّنٌا : طعام ٌموى به جسده فً الحٌاة، مؤوى ٌإوٌه، ٌضّمه، ثٌاب تستره.ث

 

لّما كانت هذه هً األساسٌّات لكّل ما ٌحتاجه اإلنسان من الدّنٌا، ترتّب على هذه األساسٌّات أّن 

: الّطعام جعله عمل اإلنسان وفكر اإلنسان منذ زمن لدٌم انسؽل بما ٌترتب عن هذه الثبلثة أشٌاء 

رعاٌة الؽنم، الماشٌة، اللباس جعله ٌفكر … ٌفّكر فً الّزراعة جعله ٌفكر فً الصٌد، فً الرعاٌة

فً الؽزل فً النسٌج فٌما تطّور بعد ذلن وتحّول إلى مإّسسات وشركات وخٌاطة وتسوٌك 

 هذا تطور متؤخر. السكن جعله ٌحتاج إلى صناعة، إلى عمالة. هذه… ومحبلت لؤللبسة

المتطلبات الّتً ٌحتاجها اإلنسان لد توسعت للٌبل جعلت اإلنسان ٌحتاج إلى عبللة بٌنه وبٌن 

اإلنسان اآلخر لٌحّصل هذه األشٌاء الّتً ٌرٌدها اإلنسان من الحٌاة. جعلت اإلنسان ٌفكر : أنا 
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بنفسً أحتاج أن أتعامل مع المزارع إن لم أكن مزارعا.. أحتاج أتعامل مع الخٌاط إذا لم أخط 

 …أحتاج أن أتعامل مع البناء، اآلن مع المهندسٌن، مع الّشركات مع المماوالت

 

 تطور العبللات بٌن البشر وحاجاتهم

هذه العبللات بطبٌعة البشرٌة حصل بسببها … ترتّب على هذه الحاجة عبللات بٌن البشر

ورت بٌن البشر، اختبلفات فً وجهات النظر وتوافمات فً وجهات النظر. هذه االختبلفات تط

بعض المبابل … تحولت أحٌانا إلى نزاعات فٌما بٌنهم إلى خصومات. تحولت بعد ذلن إلى لتال

أو أصحاب المواشً وهذا … ٌتماتل مع بعضها البعض من أجل لطعة األرض الّتً ٌزرعونها

رعً  إلى الٌوم فً المرن الخامس عشر الهجري أو الواحد والعشرٌن المٌبلدي ٌتماتل أناس على

مواشٌهم فً أماكن متعلّمة بالزراعة. تطّورت أكثر الٌوم ٌتكلّمون عن أزمة المٌاه، عن أزمة 

الؽذاء تطورت المسؤلة أصبحت محّل نزاع بٌن البشر. هذا النّزاع بٌن البشر وتصاعد 

االختبلفات بٌن البشر ترتّب علٌه حاجة جدٌدة متعلّمة بالدّنٌا وهً حل هذه النّزاعات، تسوٌة 

النّزاعات. ترتّب عن ذلن لوانٌن، لضاء، حكومات، تّرتب على ذلن نظم ٌعٌشها البشر مع 

بعضهم البعض. هذه تطّورات. هذه التّطّورات أثّرت فً نفس اإلنسان. فً نفسً أنا فً نفسِن 

أنِت، فً نفسَن أنت. ترتّب عن هذه التّطّورات أن الملب صار ٌنشؽل، العمل صار ٌنشؽل 

التّدبٌر. كٌؾ أنال هذا وأحصل على ذان؟ كٌؾ التّاجر الفبلنً ال ٌؽّشنً فً بالتّفكٌر، ب

البضاعة؟ التّاجر كٌؾ أنتزع المال أكثر؟ صار اإلنسان تمّر علٌه أولاته وللبه معلّك بشإون 

على ماذا؟ على هذه الدنٌا. نشؤ فً ذلن شًء فً الملوب، … الحٌاة ومعافسة الخبلفات بٌن البشر

ب شًء اسمه الكراهٌة بٌن النّاس. الكراهٌّة تطّورت نشؤ بسببها شًء اسمه الحسد نشؤ فً الملو

صار هذا ٌحسد اآلخر لماذا عنده ؟ لماذا استطاع أن ٌنتزع منً كذا وكذا؟ الحسد رافمه اشكال 

آخر وهو الكبر : شعور الّذي ٌتمن تجاه الّذي ال ٌتمن.. الّذي صار عنده حصٌلة كبٌرة من المال 

عر أنه ألوى وألدر وأعظم وأجّل من الّذي لٌس عنده هذا لمال. الّذي استطاع أن ٌجنّد صار ٌش

… صار ٌتكبر على اآلخر … مجموعة من البشر حوالٌه صار ٌشعر أّن له الفضل على ؼٌره

صار ٌحصل فبً نفس اإلنسان شًء اسمه العجب. الّشعور بالذّات، بتفكٌري بعملً، بتدبٌري، 

 فً نفوس البشر بناء على صلتهم بهذه الدّنٌا. بدأت أموال تترتّب

كانت المسؤلة كٌؾ أجد … أٌضا، نفوس البشر لّما بدأت تتمتع وتتلذّذ بالدّنٌا الّتً تتحّصل علٌها

بٌت … لباس ٌسترنً ٌمٌنً من البرد… طعاما حتّى أستمّر فً الحٌاة.. طعام تموم علٌه حٌاتً

وأصبح اإلنسان … أكثر. صارت ألوان الّطعام وخٌراتٌإوٌنً أنا وأهل بٌتً. تطّورت المسؤلة 

ترٌد هذا النّوع من الّطعام، ثّم إذا رأى ؼٌره من النّاس استطاع … نفسه تشتهً… ٌمٌل بتشّهٌه

أصبح ٌشتهً ما عند ؼٌره. … أن ٌستحدث نوعا آخر من الّطعام مدّ عٌنه إلى الّذي فً ٌد ؼٌره

 مر..أصبح حظ النّفس وهو التّلذّذ بهذا األ

الثٌاب.. تطّورت من شًء ٌستر العورة ، ٌستر جسد اإلنسان ٌمٌّز االنسان عن الحٌوان تحولت 

من شًء ٌكسور االنسان ٌكنه من البرد إلى نوع من النظر إلى ما عند اآلخرٌن.. فبلنة لبست 

طال ثوبا شكله كذا اختلؾ عن الثوب الّذب عندي. فبلن صار الؽطاء الذي ٌلبسه، الثوب أو البن
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الذي ٌلبسه شكله كذا ثم صارت شركات تصدر لنا أنواعا من المبلبس، هذه االنواع من المبلبس 

 صارت بسببها العمول والملوب تنشؽل بتمتع بهٌبة من اللباس أكثر.

صارت بسبب ذلن أوهام فً عمول الناس صارت الناس فً تفكر لٌمة فبلن كبٌرة لماذا؟ ٌلبس 

فبلنة ما شاء هللا حضرت فً ثوب مبهر فً ثوب … تصنع كذا وكذا من الشركة الفوالنٌة الّتً

فً المناسبة الفبلنٌّة ثّم رأتها فً المناسٌة الثانٌة لبست ثوبا ٌبهر أكثر من الثوب الذي لبله ترتب 

عن ذلن ماذا؟ صارت هنان اعتبارات بٌن البشر . صارت منازل البشر بٌنهم البٌن ترتبط 

 حاجة ٌحتاجها االنسان.. بماذا؟ بما كان فً األصل

كان االنسان محتاجا إلى مسكن ٌإوٌه، صار ٌؤوي إلى المسكن ثم بدأ ٌفكر أكثر أرٌد تعدّد 

الحجرات، ثّم أرٌد مكانا للضٌوؾ ثّم أرٌد حدٌمة فً داخل منزلً أتنّزه إذا نظرت إلٌها ثّم أرٌد 

ثّم شكل البٌت ومنظر … عتسبح فٌها، وبدأت المسؤلة تتوسّ … بركة نؽتسل فٌها أنا وأوالدي

البٌت، ال أرٌد رخاما من نوع كذا، ما ٌسمى الٌوم بالدٌكور أو هٌؤة البٌت تطّورت المسابل 

 وبدأت تإثّر فً ماذا؟ فً اعتباراتنا نحن كبشر، فً نفوسنا، فً تعامبلتنا..

لرخام أو اإلشكال لٌس فً الرخام لٌس فً نوع البٌت سواء كان من الطٌن أو من الحجر أو من ا

اإلشكال لٌس فً الثٌاب لونها أخضر أو أحمر أو من لماش من صوؾ كذا أو … من االسمنت

لٌس فً طعام، هذا ألذّ أو ذان ألذّ.. اإلشكال فً تفاعلً أنا مع … لطن كذا أو من شركة كذا 

 هذا..

 

اذا، أكبر * تعالوا بنا نتأّمل : أكبر مشاكل العصر الّتً ٌعٌشها النّاس الٌوم انبنت على م

 !!!!الحروب التً أهرقت فٌها الدماء الٌوم فً األرض ما أصلها؟

 

ما مبناها إذا فتشنا ورجعنا إلى الوراء للٌبلً؟ النزاعات الشدٌدة بٌن الناس الٌوم التً ٌعٌشوها 

 ًّ الناس، النزاعات بٌن الدول، بٌن الشعب الواحد فً الدولة الواحدة، بٌن المجتمع أصحاب الح

األلارب واألرحام ولطٌعة الرحم وما ٌترتب علٌها، بٌن العاملٌن فً المجال الواحد،  الواحد، بٌن

تعالوا فً البٌت الواحد فً األسرة الواحدة، مشاكل األزواج والزوجات، مشاكل نسبة الطبلق 

التً ٌتكلمون عنها الٌوم مشاكل تشتت األسر ضٌاع األبناء، هذه اإلشكاالت الكبٌرة، لو بدأنا 

نتؤّملها، توافمونً أننا سنرجع فً نهاٌة الٌوم إلى أن اإلشكاالت الضخمة والكبٌرة بهدوء 

والعالمٌة والمحلٌة واالجتماعٌة و االلتصادٌة واألسرٌة ومشكلة كل واحد منكم لو فكر سنجد أن 

 المشاكل هذه ترجع إلى :

رح الراحة والطمؤنٌنة نفس اإلنسان السعادة والشماوة الفبلح والخٌبة الرضا والؽضب الحزن والف

أو ضدها اإلنزعاج والبإس مرجع ذلن كله إلى نفس اإلنسان ولهذا لما ألسم هللا بمظاهر الوجود 

” الشمس والممر واللٌل والنهار والسماء واألرض جعل منتهى األلسام كلها المسم باإلنسان 

” ؟ ما جواب المسم هنا ما الّذي ترتب عن هذا المسم“ونفس وما سواها فؤلهمها فجورها وتمواها 

تتكلمون عن سعادة ؟ عن فبلح فً الدنٌا واآلخرة؟ ” . لد أفلح من زكاها ولد خاب من دساها 
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تتكلمون عن خٌبة؟ تتكلمون عن ماذا؟ المسؤلة فٌكم أنتم فً أنفسكم لهذا نحن بحاجة إلى أن 

 نجلس مع بعضنا البعض نتؤمل ونتفكر فً سٌرنا إلى هللا ..

 

 ؾ نظرتنا للدنٌا ؟من أٌن تختل

* فرق كبٌر بٌن من ٌؤخذ اللممة وهو ٌرٌد من هذه اللممة أن ٌحافظ على أمانة الجسد الذي ابتمنه 

هللا عزوجل علٌه للحفاظ على هذه األمانة.. ما نتشّهى ما نتمتّع؟ تشهى تمتع لكن وأنت تتشهى 

 معنى الحمد من للبن ، تنوي عند أكلن لهذه اللممة الطٌبة التً سالها هللا لن أن تستخرج

 

* لصة : ٌذكرون أن اإلمام علً بن أبً طالب رضً هللا عنه وكرم وجهه لما سبل أتشرب 

الماء المبرد أم ؼٌر المبرد كان بعض المتزهدٌن فً عصره ٌتجنبون شرب الماء المبرد لال 

لحمد من صمٌم علً بن أبى طالب بل أشرب المبرد لال لَم ٌا أمٌر المإمنٌن لال ألنه ٌستخرج ا

 الملب ..

لال أنت فً شدّة الحر ّ والّصٌؾ أو تكون صابما وجاء ولت اإلفطار عندما ٌؤتً ماء فٌه شًء 

من البرودة مع شدة المٌظ والحرارة وتشرب الماء هذا الّذي فٌه برودة كٌؾ تشكر هللا؟ الحمد هلل 

اردا .. الحمد هلل )بفتور( لال )من الملب( تخرج الحمد من صمٌم الملب لو كان الماء فاترا أو ب

 أستخرج الشكر من صمٌم للبً  ..

 

المسؤلة ترجع لئلرادة بٌن الذي ٌؤكل طعاماً أو ٌشرب شرابا أو ٌلبس لباساً ونٌته من هذا الحبلل 

الذي أخذ به أن ٌستخرج معنى الشكر هلل من للبه أن ٌمتثل أمر هللا بؤنه حافظ على األمانة، هذا 

لطعام واللباس والشراب ما مراده هنا هو مرٌد؟ أراد هللا أراد رضوانه؟، ماذا أراد من ا

وشخص آخر أكل نفس األكلة الّتً أكلها، نفس اللباس نفس مستوى السكن الذي ٌسكن فٌه اآلخر 

لكن ما مراده من الطعام من اللباس من البٌت أراد بذلن مجرد التمتع لٌس له هدؾ آخر بل أن 

 ممصور فً نظرته هو أن ٌتمتع ..ٌعٌش هذه الدنٌا.هو 

 

 س: ما الخطورة.. ما اإلشكال فً أن اإلنسان ٌرٌد أن ٌتمتع من هذه الحٌاة فمط؟

لٌس اإلشكال بؤن ٌتمتع بل اإلشكال أن ٌعٌش ٌفرط فً أمانة الهدؾ الذي خلك من أجله وأصبح 

ذكرناه الٌوم من الضرر ما … لٌس له هدؾ من هذه الحٌاة إال أن ٌتمتع بالدنٌا، ما الضرر 

الخراب الذي ٌعٌشه العالم من إهدار لممدرات األرض التً نعٌشها من تباؼض من تحاسد من 

حرب مرجعه سببه أساسه أن الذٌن تناولوا الدنٌا تناولوها فمط من أجل أنفسهم.. النفس فٌها 

تجٌب لما إذا تعامل مع متع النفس ومطالبها فمط ألنه ٌسمشكلة فٌها عٌب خطٌر أن اإلنسان 

 ترٌده النفس ٌمع فً مشكلتٌن كبٌرتٌن:
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أن مرادات النفس ال تنتهً هً تطلب شًء أعطٌتها فمط ألنها طلبت امتثاالً  المشكلة األولى

ألمرها ما الذي ٌترتب على ذلن أن لن تكتفً طلبت شًء ثانً أعطٌتها الثانً تطلب الشًء 

ستوى تفمد فٌه هً التمتع فً الشًء الذي الثالث أعطٌتها الثالث طلبت الرابع ثم تصل إلى م

كانت تتلذذ به فتطلب شًء خارج عن إطار المعمول خارجاً عن إطار المرضً تطلب شٌبا 

 خارلا إلطار العادة..

ما اللّذي ٌجعل بعض النّاس ٌخرج إلى التّدلٌس؟ إلى الؽّش إلى الّربا. إلى المخالفة؟ إلى اإلساءة 

ألجل أن ٌحّصل المال؟ ما اللّذي ٌجعله ٌفعل ذلن؟ اسنجابة إلى أّن إلى اآلخرٌن إلى ظلم النّاس 

نفسه اشتهت زٌادة فهو ٌستجٌب إلى شهوة نفسه إّما فً طعام وشراب ولباس أو التّكاثر فً 

الرؼبة فً الزٌادة، فالمشكلة أنن مهما حاولت ترضٌها ال ترضى مهما ” ألهاكم التّكاثر ” المال 

 لمزٌد.. إن الهوى ماتولى ٌعم أو ٌصِم ..حاولت أن تمتعها تطلب ا

 

فً النفس أنن كلما أرد أن ترضٌها سعدت سعادة مإلتة ثم بعد ذلن تضمحل  المشكلة الثانٌة

هذه السعادة مباشرة تنتهً .. تنتهً فً الدنٌا لبل اآلخر ٌؤتً ولت وتنتهً ألنها تعلمت فً 

لها ال تصل إلى حمٌمة ، بٌنما الذي ٌنتمل سعادة أخرى دابماً السعادة فً النفس سراب ال منتهى 

من مراد الدنٌا إمن أن ٌكون مرٌدا للّدنٌا إلى أن ٌكون مرٌدا إلى اآلخرة مرٌداً هلل عز وجل، 

وأنواعا من الطعام. ٌلبس من أحسن ما ٌلبسه … ٌتمتّع، هو ٌتمتّع، ٌؤكل طعاما؟ ٌؤكل طعاما

 ٌسكن..… ٌسكن المسكن الحسن… .. ٌركبالنّاس إن تٌّسر أن ٌلبس، ٌركب المركوب الحسن

 

 ما الفرق بٌن االثنٌن؟

. الفرق فً الدّنٌا أّن هذا سٌتمتّع متعة حمٌمٌّة ألّن نفسه عندما تؤخذ حّظها من المتعة إذا تلذذ ٔ

بالطعام هذا باألكل الذي أكله لال الحمد هلل الذي رزلنً هذا الطعام شهد المنة هلل فوصل أنسه 

اهلل المتعة بالٌة عنده ما انتهت فً حٌاته وبعد حٌاته فً اآلخرة ستبمى سٌرى وفرحه ومتعته ب

ثمرة الحمد عند ولوفه بٌن ٌدي هللا انن حمدتنً وشكرتنً وذكرتنً هذا ثوابن )إلن شكرتم 

 ألزٌدنّكم(،سٌتمتع فً الدنٌا وسٌتمتّع فً اآلخرة .

ه تنبه لهذه المسؤلة الذي ٌعٌش وهو . أنه سٌكون مالكاً لزمام نفسه ولن ٌكون مملوكاً لنفسٕ

ٌتناول متع الدنٌا المباحة ولكن وهو مرٌد هلل ولٌس للدنٌا ٌعٌش لوٌاً باهلل مالكاً لنفسه ولٌس 

مملوكاً لها ، لو بدأت النفس تزٌػ تطلب شًء لٌس له ال ٌجوز أن ٌؤخذه لٌس من ملكه لٌس من 

رق ممكن تؽش تخدع ٌمول ال هذا ال لدره لٌس من استطاعته وبدأت تزٌن له طٌب ممكن تس

ٌرضً هللا أنا مرٌد هللا أنا ما أخذت المسؤلة لمجرد متعة أنا أخذتها طلباً لرضوان هللا وهذا ال 

ٌرضً هللا إذاً ال أعطٌن هذا ٌبدأ ٌمول لنفسه ال وإذا لال لنفسه ال خضعت هذه النفس تنازع فً 

 البداٌة .
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 سننصرؾ من هذا المجلس

 

م إن شاء هللا عن منازعة النّفس ومجاهدتها فً المجالس الممبلة لكن فً النّهاٌة وسٌؤتً كبل

النفس تخضع. وإذا خضعت النّفس بدأ هو الّذي ٌوجه نفسه بؤمر هللا فؤصبح فً حٌاته فً أٌّامه 

فً لٌالٌه فً انشؽال للبه فً تفكٌره فً همته فً مراداته متوجها إلى هللا.. صار متوجها إلى هللا 

ألٌام واللٌالً تزٌده لربا من هللا.. ازداد لربا من هللا.. ازداد تمكنا فً التعامل مع هذه الحٌاة ا

تؤتس وهو متهٌا لرضوان هللا عّز وجل … تؤتً ساعة الوفاء الّتً ال شن ستؤتً لرٌبا أو بعٌدا

ول إلى االكبر وٌعٌش هذا المعنى ولهذا ممصودنا من هذه المجالس أن نعٌش معنى إرادة الوص

هللا عّز وجّل وحتّى نبحر فً هذا الطرٌك فً هذا السفر إلرادة الوصول إلى هللا سنمر بمحطات 

نحتاج وال أن نعٌس الباعث أن نعٌش الدّافع الهمة التً تدفعنا إلى هللا عز وجل.. سٌؤتً حدٌث 

تموى  عن الباعث كٌؾ نحّصل هذه الهمة الرؼبة فً السٌر إلى هللا كٌؾ نحافظ علٌها كٌؾ

عندنا كٌؾ نستجٌب لها ثم ٌعد ذلن إذا ألبلنا بدافع بهمة للسٌر إلى هللا سنجد أن أول مشكلة 

تمابلنا ذنوبنا معاصٌنا السابمة أخطاإنا مع هللا ومع الخلك سنحتاج إلى التوبة سٌؤتً الحدٌث عن 

شًء عنده هو للبه التوبة وتحمٌمها بإذن هللا ثم إذا تاب اإلنسان وألبل على هللا سٌجد أن أهم 

وسٌجد أن الملب لد أصٌب بسبب المعاصً الماضٌة األحوال الماضٌة باألمراض هذه األمراض 

سٌؤتً حدٌث عن تطهٌر الملوب … عندنا الحسد عندنا الّرٌاء عندنا الكبر… تحتاج إلى تطهٌر

الجوارح من أمراضها. ثم إذا رؼب أحدنا فً تطهٌر للبه سٌفاجؤ بؤن أعماله الّتً ٌكتسبها 

البصر السمع النطك تلوث الملب إذا لم ٌضبطها فسنجد أننا بحاجة إلى ضبط جوارحنا أعمالنا 

حركاتنا سكناتنا كٌؾ نستمٌم على الطاعة فً ذلن كله ثم اذا استمامت االعضاء على الطاعة 

 وتخلصنا من أمهات المعاصً شعرنا بحاجتنا إلى الحفاظ على هذه الطهارة سٌؤتً الكبلم عن

 طهارة الظواهر وطهارة البواطن.

 

سٌؤتً الكبلم عن حاجتنا إلى العبادة الّتً هً األصل، تصحٌح الفرابض كٌؾ نصححها على 

نصٌبنا من الذكر نصٌبنا … أحسن حال على أحسن استمامة كٌؾ ٌكون حضور للوبنا مع هللا

من وسوسة الشٌطان لن من الجمعة والجماعة ما هً الوساوس التً لد تؤتً علٌنا أثناء الطرٌك 

ٌتركنا نسٌر إلى هللا دون إشكاالت سٌؤتً الكبلم عن مداخل الشٌطان وكٌؾ نواجهها، كٌؾ 

خاطر الصواب أو … سٌؤتً الحدٌث عن الخواطر الّتً تخطر على للوبنا… نتخلص منها

ًّ هل هذا الخاطر من الشٌطان أو من الرحمن هل هو نصٌحة  الخطؤ هل هو نورانً أو ظلمان

ن المبلبكة أم أنه من حدٌث النفس األمارة بالسوء. سٌؤتً الحدٌث بعد ذلن عن أهمٌة الفكر م

إعمال الفكر فٌما ٌمرب إلى هللا عز وجل. سٌؤتً الكبلم أٌضا عّما ٌحصل لنا أثناء السٌر إلى هللا 

ي من مبلمح تدل على الرضا : هذا ٌرى رإٌة صالحة هذا ٌواجهه هللا سبحانه بمعنى هذا ٌجر

هللا على ٌدٌه شٌبا من التٌسٌر كرامة من الكرامات كٌؾ نتعامل مع ذلن كٌؾ ال نفتن أثناء 

الطرٌك بمثل هذه األمور الّتً تؤتً سنؤتً إلى حدٌث نحتاج فٌه إلى معرفة مراتب النفس 

ومعارجها كٌؾ ترتمً مراتب النفس الثمانٌة من األمارة بالسوء إلى النفس الكاملة كٌؾ تترلى 

سنا فً سٌرها إلى هللا ثم بعد ذلن أحوالنا مع الفمر والؽنى الّذي وجد كٌؾ ٌتعامل والّذي فمد أنف
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كٌؾ ستعامل احوالنا مع الخلك المنزلة مع الناس إلبالهم وإعراضهم مع االلتفاتات التً تؤخذنا 

سة الصالحٌن ٌمنة وٌسرة أثناء طرٌمنا إلى هللا عز وجل ثم ٌنتهً بنا الكبلم إلى حاجتنا إلى مجال

إلى المرشد الذي ٌعٌن وٌؤخذ بٌده لٌدله إلى هللا عز وجل وستكون خاتمة المجالس بإذن هللا 

 وصاٌا نتناصح فٌما بٌننا البٌن من خبللها كٌؾ نستمر على هذا الطرٌك الذي نسٌر فٌه وإلٌه.
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ذي ٌحرن فً للب المإمن همة السٌر إلى هللا ، ما الذي الباعث مؤخوذ من االنبعاث الدافع ال

ٌجعل اإلنسان المطٌع ٌطٌع و اآلخر ٌمصر؟ ما الذي ٌدفع اإلنسان من تمتعه بالنوم واالسترخاء 

عندما ٌسمع المنادي ٌمول الصبلة خٌر من النوم فٌستجٌب لنصٌحة: أن الصبلة خٌر من النوم 

ٌفعل ذلن؟، ما الذي ٌجعل اإلنسان فً لحظة ٌسٌل فٌها  وٌخرج من متعته؟ ماالذي ٌبعثه على أن

لعابه طمعا لنٌل صفمة من المال فً تجارة والٌتولؾ!! أوٌمول ال هذه مشبوهة.. هذه فٌها ظلم 

لآلخرٌن.. فٌها أكل أموال الناس بؽٌر حك فٌمسن ونفسه تشتهً أن تنالها؟ ما الدافع ما الباعث 

لذي ٌبعث اإلنسان على أن ٌفكر فً ٌومه ولٌلته كٌؾ ٌتمرب الذي بعثه على أن ٌترن ذلن؟ ما ا

إلى هللا؟ ما الذي ٌنهض همة اإلنسان لٌجعل حٌاته كلها طلباً هلل وإرادة المرب من هللا، هذا الدافع 

الذي ٌحصل فً للب اإلنسان وتنتهض بسببه وتموم فً نفسه معانً الهمة أن ٌصٌح صاحب 

 جه نفسه وأن ٌخالفها..طالة ٌستطع بها أن ٌمبل وأن ٌوا

 

 

ما الذي ٌجعل اإلنسان ٌستمر عندما ٌمبل موسم طاعة أو عبادة شهر رمضان أو موسم حج؟ إذا 

ألبل رمضان نبلحظ أن الناس فً اللٌالً األولى ٌملبون المساجد ثم بعد ذلن إذا بدأت خمسة أٌام 

إذا جاءت المرؼبات فً العشر  ستة أٌام سبعة أٌام تبدأ الناس تضعؾ للٌبلً ٌبدأ العدد ٌمل، ثم

األواخر لامت الناس بهمة أكبر، ما الدافع الذي ٌدفع اإلنسان إلى االستمرار فً سٌره إلى هللا؟ 

هذا الذي ٌسمى الباعث، الٌمظة األولى التً تحرن فً اإلنسان إرادة أن ٌكون مع هللا، ما الذي 

ن هذا األمر؟ هو الذي نتحدث عنه فً ٌجعلن أن تكون مرٌداً هلل عزوجل ما الذي ٌبعث فً للب

هذا المجلس )الباعث( ٌمول العلماء أن هذا الباعث هو جند من جنود هللا الباطنة أي شًء ٌمذفه 

 هللا عزوجل فً للب اإلنسان، ٌخفك فً للب اإلنسان فٌنتهض بهمة ..

 

دٌن، فجؤة هذا .ترون أحٌانا إنسان تمر علٌه أشهر بل سنوات فً ؼفلة، ٌا فبلن صِل، ٌمول بع

اإلنسان الذي كان تاركاً للصبلة ٌؤكل الحرام ٌتعامل مع الناس بالسوء، فً لٌلة وٌوم نفاجؤ بهذا 

اإلنسان ألبل، اؼتسل، تاب، صار ٌذهب إلى المسجد، حسنت أخبلله مع اآلخرٌن، صار ٌحسن 

على هللا شًء ٌمذفه  للناس، نمول فبلن هللا هداه. ما لصة هذه الهداٌة؟ لحظة الصلح، همة اإللبال

 هللا فً للب اإلنسان اسمه الباعث..

 

 الباعث دعوة من رب العالمٌن
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الباعث هذا مثل دعوة الحضور إلى مناسبة، وهلل المثل األعلى، ما الذي ٌجعل فبلن وفبلن 

نرجو تشرٌفنا بحضور “وفبلن ٌحضرون مناسبة من المناسبات؟ أرسلت إلٌه بطالة دعوة 

ناسبة بٌت جدٌد أو مناسبة حفلة كذا.. هذه البطالة من خبللها تحصل الهمة مناسبة زواج أو م

على الذهاب على اإلجابة .. السٌر إلى هللا إرادة المرب من هللا أولها بطالة دعوة تتوجه من رب 

 من هللا..” الباعث” العالمٌن دعوة من هللا إلى العبد لٌمبل علٌه، فإن كانت الدعوة 

 

 لب حصول الباعث؟لماذا نتحدث عن ط

 

ألن هللا عز وجل جعل أسباباً لحصول هذا الباعث فً للب اإلنسان:ٌمول العلماء المربون 

الربانٌٌون: أن الباعث ٌحصل فً للب اإلنسان لئللبال على هللا، إما فً حالة ترؼٌب أو فً 

و مجالسة حالة ترهٌب أو فً حالة تشوٌك، أو ٌكون بسبب آخر ٌتعلك بتؤثر اإلنسان بؽٌره وه

 الصالحٌن أو لد ٌكون بدون سبب تعالوا نمشً معها خطوة خطوة..

نحن نحتاج الباعث، نحتاج الهمة التً تحملنا على أن أسٌر إلى هللا ما نصلً ٌومٌن ثبلثة ثم 

نفتر ونترن، ما نمبل على الطرٌك وعلى مجاهدة النفس أسبوع أسبوعٌن شهر شهرٌن ثم تبرد 

لهمة التً كانت تجعله ٌصلً فً جوؾ اللٌل ال ٌجدها الرؼبة ؼٌر الهمة، ٌبحث أحدنا عن ا

موجودة الباعث أٌن ذهب ، الكبلم عن الباعث من الممكن أن ٌؤتً الباعث من دون سبب ٌكون 

اإلنسان فً منتهى الؽفلة ما تسبب فً شًء من األسباب ال حاول وال طرق الباب وال رؼب أن 

هللا إلٌه نظرة أحٌا فٌه الهمة وألبل على هللا هذه تحصل أن ٌنبعث فً للبه معنى اإللبال ونظر 

 ٌمبل اإلنسان لحظة من اللحظات ٌنظر هللا إلٌه فٌنتهض فً للبه الباعث.

 

 هل من الممكن أن ننام عن األسباب إلى أن ٌهدٌنا هللا؟

تري!! فبلن مالن ال تصلً!! إن شاء هللا ٌهدٌنً وأصلً.. فبلن مالن تذهب إلى الشؽل تبٌع تش

لال من أجل الرزق.. أولٌس الذي ٌهدي هو الذي ٌرزق؟؟!! ألٌس من الممكن أن ألول عندما 

ٌرزلنً هللا سٌؤتً المال، لماذا أذهب وأتسبب لحصول الرزق؟ لماذا تذهب إلى المدرسة ترٌد 

الشهادة وبعد ذلن تتوظؾ وتبحث عن الواسطة وأحٌاناً بطرٌمة صحٌحة وأحٌاناً بخاطبة؟ لماذا 

 تحرص على أن تؤتً بالمواعٌد المضبوطة؟ وتنجز العمل بطرٌمة صحٌحة؟

لال هذه أسباب لحصول الرزق، هللا الرزاق لكن هللا أمرنا بؤخذ األسباب إعملها وتوكل.. أٌضاً 

الهداٌة لها أسباب، الذي ٌمول الرزاق هو هللا ولن آخذ باألسباب أبداً ماذا ٌمولون علٌه؟ متواكل 

إنسان سلبً،  أي اسم من االسماء التً اعتدنا أن نسمعها.. نفس الشًء، كذلن  مؽفل ؼبً عاجز

 الذي ٌترن العمل للحصول على الرزق تواكبلً ال توكبلً ٌمال علٌه هذا األمر.

والذي ٌترن العمل للحصول على الهداٌة ما خبره؟ فبلن مالن ألبل على هللا!! ما هدانً هللا 

وعده!! ما هدانً هللا عزوجل، فبلن ما جاء الولت تتوب إلى عزوجل، فبلن تعال الحج جاء م
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هللا تترن الحرام ؼش سرلة!! ال ال إن شاء هللا ادعوا لنا هللا ٌهدٌنا.. نعم الدعاء من األسباب لكن 

هنان أسباب اخرى نحن محتاجون للتسبب لحصول هذا الباعث تعرفون لماذا ؟ ألن المشكلة 

لً وما حصل الباعث فً للبن إذا جاءت ساعة الموت وما انبعث فً كبٌرة إذا مرت األٌام واللٌا

 للبن معنى الرؼبة فً الوصول إلى هللا ضاع العمر انتهى.

 

من الممكن مسلم تمر علٌه السنوات الطوٌلة وما ٌحصل فً للبه باعث اإللبال على هللا!! ما 

. إذاً نحن محتاجون إلى تسبب فً ذلن ما طلب، ما لرع الباب ما ولؾ على باب هللا عزوجل.

 التسبب لحصول الباعث أنت محتاج إلى أن ٌمذؾ فً للبن الباعث وأنِت محتاجة.

 

وإما بسبب ” ترهٌب“لال العلماء أن نفس اإلنسان البشرٌة تتؤثر لتنفعل وتمبل إما بسبب الخوؾ 

 “..ٌكتشو“وإما بسبب ثالث الحب ” ترؼٌب“الطمع 

 

 ” :التخوٌؾ“األول: الترهٌب 

إما الخوؾ إنسان ٌشتهً شًء من الحلوى وعنده مرض السكر عافى هللا من أصٌب فٌه، ونفسه 

تهفو إلى لطعة الحلوى والسكر مرتفع ماذا ٌحصل عندما ٌمال له السكر عندن أربعمابة ولو 

ل من الممكن أن تفمد أكلت هذه الحلوى من الممكن أن تفمد بصرن، ماذا ٌحصل عندما ٌما

 بصرن؟ ٌترن.. ما الذي جعله ٌترن ونفسه تشتهً المرار هذا كٌؾ اتخذ فً لحظة خوؾ..

عندما ٌمال له أنت عندن تؤخٌر عن ولت الذهاب إلى العمل سجل علٌن أول مبلحظة وثانً 

ً مبلحظة ووجه إلٌن لفت نظر ثم تعهد وجاءن إنذار لو تؤخرت ؼداً عن الذهاب إلى العمل ف

موعده سٌصدر لرار بطردن، نمت ودق جرس المنبه استٌمظت على جرس المنبه فً الساعة 

التً ٌجب أن تلبس فٌها وتذهب إلى العمل شعرت أنن محتاج للٌل تؤخذ عفوة وفً اللحظة التً 

لالت لن نفسن ارتاح.. إذا تذكرت أن هنان إنذار بالطرد تفز تموم، ما الذي ٌحدث هنا تموم، 

 ة من داخلن..انبعثت هم

 

ما سبب هذه الهمة التً انبعثت؟ خوؾ حصل فً داخلن لهذا نجد فً المرآن الكرٌم وبعضنا 

ٌسؤل لماذا ٌجد فً المرآن آٌات كثٌرة فً ذكر جهنم النار العذاب فٌها ذكر الؽضب لماذا جاء 

ت نحتاج فً السنة أحادٌث عن عذاب المبر ما الحاجة إلى ذلن ؟ الحاجة إلى ذلن أنً أنا وان

كبشر، نعم أحٌاناً بعض الوعاظ إذا أكثر من ذكر النار فً الترهٌب دون الترؼٌب ٌحصل صد 

 فً النفوس تنفر النفوس، لكن فً الحمٌمة النفوس بحاجة إلى شًء من الترهٌب..
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نحن بحاجة إلى أن نخاؾ عندما تتذكر أنن ستموت هذه حمٌمة نسٌتها تذكرتها ستموت ستموت 

تمبر ستمؾ بٌن ٌدي هللا تحاسب سٌذكرن فً أٌام حٌاتن ٌوماً ٌوماً.. مولفاً مولفاً.. وبعد الموت س

لحظة لحظة.. وسٌسابلن وسٌحاسبن.. عندما تتذكر أنن ستمر على الصراط إما أن تجتازه إلى 

الجنة أو تهوي إلى النار ٌحصل إنتباه أم ال ٌحصل عندما تتذكر هذه المعانً وأنت مصدق أنها 

صل عند الملب ٌمظة وهمة فً اإللبال على هللا هذه الهمة هً الباعث الذي نتكلم عنه ممبلة ٌح

 حصل هنا بالتخوٌؾ.

 

 ” :الطمع“الثانً: الترؼٌب 

عندما ٌؤتً الطفل الصؽٌر وكلنا فً هذه الناحٌة أطفال صؽار تجد فً الطفل عنده ضعؾ فً 

بت تجد األب ٌمول لبلبن لو ذاكرت المواظبة على المطالعة للدرس المذاكرة واإلختبارت التر

ونجحت وأتٌت بمجموع أنا أشتري لن دراجة أو اللعبة الفبلنٌة، ما الذي ٌحصل عند الطفل؟ 

ٌدافع الملل الذي فً نفسه من أجل أن ٌطالع لٌنجح وٌنال، دع الطفل .. شاب فً الجامعة لال له 

ٌحصل؟ كل ما بدا ٌكسل ٌتذكر والده لو جبت مجموع فوق التسعٌن أشتري لن سٌارة ما الذي 

 سٌارة الممبلة علٌه ٌستمظ وتستٌمظ فٌه الهمة ألن نفس البشر هكذا ٌحركها معنى الطمع ..

 

وفً الممابل هل هنان شًء ٌستحك فٌه أعظم من أن تطمع نفسن فٌما عند هللا عزوجل عندما 

الجنة من لصور وأنهار وملن  تمرأ ما أعده هللا من نعٌم ألهل اإللبال علٌه، ما أكرم هللا به أهل

َن اّلّلِ أَْكبَُر( أال تشتاق لمثل هذا العطاء؟ عندما تعلم أن أفمر  ولصور ونعٌم ممٌم، )َوِرْضَواٌن ّمِ

أهل الجنة ٌملن ممدار الدنٌا بعشر مرات أال ٌحرن هذا فً للبن معنى!! إذاً أنت بحاجة إلى 

 الترؼٌب.

 

 ” :الحب“الثالثة : التشوٌك 

تفكر وتمرأ فً كتاب هللا عزوجل )ورضوان من هللا أكبر( عندما تمرأ كبلمه سبحانه عندما ت

وتعالى )لل ٌا عبادي الذٌن أسرفوا على أنفسهم ال تمنطوا من رحمة هللا( وتتؤمل كٌؾ فً لحظة 

مخاطبته للمسرفٌن على أنفسهم لم ٌتبرأ منهم نسبهم إلٌه لال )ٌاعبادي( ماهذا الكرم!؟ كٌؾ 

ال تمنطوا  -انتبهوا سٌؤتٌكم العذاب –هذا الرب )لل ٌاعبادي الذٌن أسرفوا على أنفسهم ٌعاملنا 

 من رحمة هللا إن هللا ٌؽفر الذنوب جمٌعا(..

عندما تمر على حدٌث من أحادٌث المصطفى صلى هللا علٌه وعلى آله ٌخبرن أن ربن هلالج لج ٌنادي 

بب هل من ذي حاجة عندما تعرؾ أن هللا فً كل لٌلة من آخر اللٌل هل من مستؽفر هل من تا

ٌبسط ٌده فً اللٌل لٌتوب مسًء النهار وٌبسط ٌده فً النهار لٌتوب مسًء اللٌل عندما تتفكر 

فمط فً أحوالن مع هللا كم مرة أذنبت لو فضحنً أمام الناس لن ٌسلم علً أحد كم مرة سترنً 



 
ٔ7 

فً للبن معانً الشوق إلى هذا الرب  كم مرة أنمذنً فً هذه الموالؾ هذه المعانً تبعث وتحرن

الكرٌم الذي ٌعامل بهذا اإلحسان ، عندما تمرأ أنه فً الكتب المدٌمة جاء أن البحر ٌستؤذن هللا 

عزوجل صبٌحة كل ٌوم أن ٌؽرق الناس العصاة والسماء تستؤذن الحك عزوجل أن تطبك علٌهم 

اء واألرض والبحار والمحٌطات واألرض تستؤذن أن تنشك وتبتلعهم سٌمول هللا عزوجل للسم

إنكم لم تخلموهم ولو خلمتموهم ما للتم هذا، تعرؾ نظرة األم إلى االبن عندما ٌخطا أو ٌسًء 

وٌؤتً الناس ٌعاتبوها ابنن عمل كذا لماذا ال تعملً معه كذا ابنن، لد تؽضب علٌه لد تتضاٌك 

ل دعونً وابنً أنا أتصرؾ مع لكن لو رأت العالم كله أصبح ٌذم ابنها ٌتحرن معنى الحب تمو

 ابنً، وهلل المثل األعلى.

 

* حدٌث : لما نظر الصحابة رضً هللا عنهم فً المعسكر إلى امرأة فمدت ابنها وأخذت تبحث 

عنه ورأوا الطفل وهو ٌمبل بعد أٌام واألم تبحث عن الطفل والطفل ٌبحث عن األم فجاء الطفل 

مه ركض إلٌها ولما نظرت األم إلٌه ركضت إلٌه فلما الصؽٌر ٌكاد ٌتعثر فً مشٌته لما رأى أ

التمٌا وتعانما واألم تبكً والطفل ٌبكً لم ٌبك أحد من ساداتنا الصحابة إال وبكى فنظر النبً 

أترونها ملمٌة ولدها فً النار ” لالوا حنانة هذه األم على ولدها لال: ” ما الذي أبكاكم“إلٌهم ولال: 

عندما نستشعر هذا اإلستباق من ” هللا أرحم بهذه األم من ولدها ” لال:  لالوا: ال ٌا رسول هللا” 

هللا بهذه المعاملة الرالٌة أال نحب هذا الرب أال نشتاق إلٌه ، فمعنى الشوق إلى هللا ٌبعث الواحد 

 على أن ٌتساءل أٌن أنا من صلتً بهذا الرب.

 

أحد الذٌن ازدان بهم هذا الجامع  –* لصة : كانوا ٌسؤلون عمر بن عبد العزٌز رضً هللا عنه 

الخلٌفة الراشد سؤله كٌؾ وصلت إلى ما وصلت إلٌه لال: كانت لً  -األموي الكبٌر فً دمشك

نفسً تتذوق ما ٌمر شًء علٌها وتوالا إذا تالت شًء اشتالت إلى شًء -نفس ذوالة توالة 

ت على ذلن ثم تالت إلى لال: فتالت إلى الدنٌا إلى الطعام إلى الشراب اللباس فحصل -أعلى

الوالٌة فنلت إمارة المدٌنة وتمتعت فً ذلن ثم تالت إلى ما هو أعلى فنالت الخبلفة فلما ذالت 

أٌوجد هنان شًء أكبر من هذا فً األرض حكم أكبر دولة فً -الخبلفة تالت إلى ما هو أكبر 

تمت إلى ما هو أعلى فلم أجد لال: فلم أجد شٌباً من أمور الدنٌا أعلى مما وصلت إلٌه فاش -العالم

إال اآلخرة هً األعلى لرب هللا عزوجل، الباعث الذي سٌبعثنا على السٌر إلى هللا سٌتحصل 

بؤحد هذه الثبلثة أشٌاء إما الخوؾ أو الشوق أو الطمع ، خفت من ؼضبه وعمابه التجؤت جاءتن 

تمت إلٌه أحببته جاءتن همة إلى الصبلة طمعت بما سٌعطٌن من عطاء جاءتن الهمة لئللبال اش

 الهمة لئللبال أو مجالسة الصالحٌن..

 

 ما معنى مجالسة الصالحٌن الصالحٌن؟ والنظر إلٌهم؟ وصحبتهم؟
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ومجالستهم تحرن فً الملب الرؼبة فً ما أعطاهم هللا من الخٌر ، كان بعض الصالحٌن ٌمول: 

كامبلً، لال: لماذا؟ لال: ألنه  إنً إذا نظرت إلى دمحم بن واسع تجددت الهمة فً الطاعة شهراً 

نظر إلى إنسان تحمك بثمار الطاعة، عندما ترى إنسان دخل فً مسابمة معٌنة وفاز ونال مبلػ 

أمامن للت سبحان هللا لو دخلت المسابمة!! حصل هنا تؤثر ألنن رأٌت آثار هذا األمر، مجالسة 

صالحٌن وتسلسلت هذه  الصالحٌن ألن الصالحٌن جالسوا صالحٌن لبلهم صالحٌن جالسوا

المجالسة إلى أصلح الصالحٌن وهذا ِعز خص هللا به أمتنا مسؤلة التسلسل فً النظر والمجالسة.. 

ٌوشن أن ٌبطا الفتح علٌكم فٌسؤل أفً الجٌش من رأى رسول هللا :” النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول 

ً الجٌش من رأى رسول هللا فٌمال ال فٌمال فٌستفتح بهم فٌفتح هللا تعالى لهم ثم ٌاتً زمان ٌمال أف

حدٌث صحٌح، هذا ” أفً الجٌش من رأى من رأى رسول هللا فٌمال نعم فٌستفتح فٌفتح لهم 

 المعنى ان المجالسة ألهل الصبلح ٌحصل بسببها سرٌان النور من للوب الصالحٌن إلى للوبنا..

 

ٌن أو خرجت مع صحبة تتذكر مرة من المرات أنن حضرت مجلس ذكر مع أحد الصالح

صالحة رأٌتهم ٌعبدون هللا بطرٌمة رالٌة شعرت فً للبن حدثت نفسن لماذا أنا ال أستطٌع مثل 

هإالء؟ هنا ٌحصل الباعث، حصل الباعث، توجه إلى هللا اآلن سنخرج من هذا المجلس نفكر 

سنستمع كٌؾ ٌحصل الباعث نمرأ فً سٌر الصالحٌن سنجالس الصالحٌن سنمرأ فً كتاب هللا 

 إلى المواعظ إلى الخطب التً ستحرن فً للوبنا الهمة، وٌحصل الباعث.

 

 ما الذي ٌترتب على حصول الباعث؟

 

 ..أمامن ثبلث مهمات مع الباعث، المهمة 

 

: جاءتن هدٌة من هللا انظر إلى نظرة تعظٌم لهذه المنة للنا لبل 

إلى الثمانٌن وما تحرن فً للبه هذا الباعث أنت فً العشرٌن أنِت فً للٌل ممكن ٌصل اإلنسان 

الثبلثٌن فً األربعٌن فً الخمسٌن فً الستٌن دون العشرٌن اآلن انبعث فً للبن همة اإللبال 

على هللا حافظ علٌه ولّوه حتى ال ٌذهب ، كٌؾ أحافظ علٌه؟ لالوا: المحافظة علٌه باإلعراض 

الس السوء، مجموعة خرجت تتمشى معهم ورأٌت فسحتهم فٌها سوء، عن مجالسة السٌبٌن.. مج

انصحهم وتجنبها واتركها ابحث عن أناس ٌتمتعون بما ٌرضً هللا ال بما ٌؽضب هللا صحبة 

السوء تإثر، وباإلعراض عن وسوسة الشٌاطٌن، الوسوسة ستؤتً لكنن تحتاج كلما جاءن 

اض عنه، هذا ٌحفظ على للبن الباعث، اختار الوسواس أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم واالعر

من تجالس بعد أن بعث فً للبن اإللبال على هللا أعرض عن وسوسة الشٌاطٌن لتحافظ على 

الباعث، وسٌؤتً فً المجالس الممبلة حدٌث كامل حولها، واختر من تجالس بعد أن بعث فً 

 للبن اإللبال على هللا لتحافظ على الباعث.
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والباعث ٌموى بثبلث أشٌاء أوالً ن ضعٌؾ هذه الباعث موجود لك

الذكر ٌكون لن نصٌب من الذكر وسٌؤتً إن شاء هللا فً المجالس الممبلة حدٌث عن أدب الذكر، 

ثانٌا: الفكر فٌما عند هللا تمر علٌن أولات فكر فٌها أنا بعد الموت ماذا سٌنتظرنً عند هللا 

سؤلبل على هللا؟ ثالثا: نكرر مرة أخرى المجالسة للصالحٌن، نعم مجالس الذكر عزوجل؟ كٌؾ 

ومجالسة الصالحٌن، حتى التموٌة؟ نعم، حتى تموٌة الباعث تحصل بمجالسة الصالحٌن، بمٌت 

 مسؤلة واحدة..

نحن تكلمنا عن الحفاظ على الباعث وذلن بؤمران )اإلعراض 

ن صحبة السوء، واإلعراض عن وسوسة الشٌاطٌن( وتكلمنا عن تموٌة الباعث وذلن بثبلثة ع

أمور) الذكر والفكر ومجالسة الصالحٌن( واآلن كٌؾ أستجٌب للباعث؟ ) بالمبادرة إلى طلب 

 األعمال الصالحة(.

 

. 

جر، سؤنام عن حصلت فً للبن اللٌلة همة أنن ستمبل على هللا، لل من اللٌلة لن تفوتنً صبلة الف

وتر، استجب مباشرة، لماذا مباشرة االستجابة؟ لالوا: ألن الشٌطان ٌخاؾ إذا وجد الباعث 

فٌبدأ ٌدخل علٌه من باب التسوٌؾ؛  -السابر إلى هللا، مرٌد المرب من هللا -حصل فً للب المإمن

ن وعدتهم الال أنت ؼداً ستذهب للمجموعة الفبلنٌة، وعندن فً الجامعة مشكلة كذا، وأصحاب

كذا، لنخلص المشروع الفبلنً وبعدها خبلص صافً ٌالبن.. نتعامل مع هللا باإلخبلص، لل: ال 

تضمن أن تعٌش إلى ذلن الولت؟ اآلن بادر، تمول: أنا ال ٌزال عندي ضعؾ لو عزمت ربما ال 

 أنفذ بالكامل!؟ نفذ بالنالص ال تنفذ بالكامل..

 

سٌروا إلى هللا عرجاً ومكاسٌر وال تنتظروا الصحة فإن “رحم هللا ربٌع بن سلٌمان كان ٌمول: 

ما معنى سر إلى هللا أعرج؟ أي بدأت تصلً لكن ال تزال صبلتن لٌس ” انتظار الصحة بطالة

فٌها حضور، بدأت تمرأ المرآن لكن لراءتن مكّسرة ما تحسن المراءة، البؤس واصل واحرص 

تن على أساس الوجهة إلى هللا لكن أحٌاناً على أن تبحث عمن ٌعلمن المراءة، بدأت ترتب حٌا

تؽلب علٌن نفسن، واصل سر إلى هللا عز وجل وال تتؤخر، ال تنتظر أن تؤتً الفرصة لتمبل 

 على هللا؛ حصلت فً للبن رؼبة فً اإللبال على هللا ألبل على هللا مباشرةً.
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إلى هللا أن ٌبعث فً للوبنا هذا الباعث، فإذا  أن نخرج وإٌاكم من ساعتنا هذه بابتهال وتوجه

شعرت بعد هذا المجلس أن الباعث أن الهمة للسٌر إلى هللا بدأت تتحرن فً للبن، احرص على 

أن تشهد منة هللا؛ أعطٌتنً هذا الباعث وأنا ال أستحك، لو عاملتنً بذنوبً لما بعثت فً للبً 

ذا الباعث، سؤجعل لنفسً ورداً من الذكر؛ هذه الهمة لما حّركتنً، عزمت على أن ألوي ه

)سبحان هللا وبحمده( مبة مرة من هذه اللٌلة نواظب علٌها ، فً الحدٌث فً صحٌح البخاري 

، إذاً “من لال مابة مرة كل ٌوم سبحان هللا وبحمده، ؼفر هللا ذنوبه ولو كانت كمثل زبد البحر“

الصالحٌن، نحرص على اإلعراض عن نذكر، نتفكر فٌما ٌموي عندنا هذا الباعث، نجالس 

 مجالس السوء، نعرض عن وسوسة الشٌاطٌن، نتوجه إلى هللا عز وجل.

 

وٌكون الحدٌث إن شاء هللا عز وجل فً المجلس المادم عن أول خطوة بعد أن ٌحصل فً للوبنا 

هذا الباعث، تتذكرون هذه الخطوة تحدثنا عنها فً المجلس الماضً ، وهً التوبة؛ تصحٌح 

توبة، ننظؾ الصفحة حتى نعامل هللا بطهارة، وهو حدٌث المجلس المادم لكن بعد أن تتحرن ال

 فً للوبنا همة اإللبال على هللا، رزلنا هللا وإٌاكم همة اإللبال علٌه
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معت التوبة .. مؤخوذة من الرجوع واألوبة .. وهً فً حمٌمتها تحتوي على ثبلثة معاٍن إذا اجت

 فعل( –حال  –)علم … حصلت التوبة

وهو علم بؤنً عبد وانً سؤلؾ بٌن ٌدي هللا ٌوم المٌامة، وآنً أعٌش حٌاة لصٌرة تختم بالموت 

 ثم أحاَسب على ما كان منً فً هذه الحٌاة المصٌرة.

 

ٌن ٌدي ملن الملون وعبد ٌعلم أن هذه الحٌاة المصٌرة منتهاها إلى ساعة ٌمؾ فٌها وحده ب

عبدي .. أتذكر ٌوم كذا، “ٌخاطبه وحده بؽٌر ترجمان وال واسطة وٌولفه بٌن ٌدٌه .. وٌمول له: 

ساعة كذا، ٌوم ؼلمت على نفسن األبواب واستترت من أعٌن خلمً، واستحٌٌت من نظرهم 

ً أهون إلٌن، وواجهتنً بما ال ٌرضٌنً من العمل، أٌن كان نظري منن؟.. عبدي .. لم جعلتن

 ”الناظرٌن إلٌن..؟، عبدي .. أستحٌٌت من خلمً ولم تستحًٌ منً..؟

 

عبدي.. أوجدتن من العدم، وأفضت علٌن النعم .. أكرمتن “عندما ٌولفنً بٌن ٌدٌه وٌمول لً .. 

بـ)ال إله إال هللا( نشؤت علٌها تدهدهن علٌها أمن وترضعن علٌها .. وتفتمت مداركن علٌها .. ثم 

تموٌاً مستموٌاً بما أعطٌتن من نعم .. وبما أودعتن من خٌرات .. واشترأت على نشؤت ولمت م

مخالفتً .. كٌؾ واجهت نعمً؟ .. هل وظفتها فٌما ٌرضٌنً عنن؟.. هل طلبت لربً فً هذه 

 ”األٌام التً أبحتها لن؟..

 

أٌضاً ٌتضمن هذا مولؾ .. ال ٌوجد مإمن منا إال وهو ٌعتمد أنه وارد علٌه .. كما أن هذا العلم 

أن كل كلمة نطمنا بها مكتوبة.. كل نظرة نظرنا إلٌها مضبوطة.. كل إنصاتة كل حركة كل 

سكنة .. كلها لد ضبطت، والبعض عندما ٌنصت إلى هذا الكبلم ٌضٌك صدره بمفهوم المبلحمة 

 …أو المتابعة أو الحساب أو الكتاب علٌه

 

من معانً االكرام من هللا لن وإعظام هللا  اسمع .. لو نظرت إلٌه من زاوٌة أخرى.. هو معنى

لن واجبلل هللا لن، أما رأٌت أهل الدنٌا إذا بلػ بٌنهم بعض الناس منزلة رفٌعة تهافت الناس 
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علٌهم، هذا الصحفً ٌكتب كل كلمة ٌمولها.. واآلخر ٌصور كل حركة ٌموم بها .. وؼاٌة ما 

 انه.ٌهتمون به ساعة أو ساعتٌن ثم ٌنفض كل واحد إلى مك

أنت مهم عند هللا هلالج لج .. ومن علو منزلتن ومن ثمل مكانتن عند هللا .. وكـّـَل ملكٌن كرٌمٌن 

نورانٌٌن ال ٌعصون هللا ما أمرهم به }وٌفعلون ماٌؤمرون.. وظٌفة هذٌن الملكٌن منذ بلوؼن 

راضً وحتى وفاتن أن ٌكتبوا كل كلمة تنطك بها .. وأنت تمزح وأنت جاد وأنت ؼاضب وأنت 

ٌِْه َرلٌٌِب َعتٌد{ ق ، فؤنت صاحب منزلة عند 8ٔوأنت حزٌن وأنت فرح }َما ٌَْلِفُظ ِمن لَْوٍل إاِل لَدَ

هللا عز وجل، إن علمت ان كل أفعالن مضبوطة ومحسوبة وأنها ستعرض بٌن ٌدٌن أمام هللا عز 

ى هللا تعالى وجل، وأن هذه الصحؾ ستنشر، وإذا أضٌؾ إلٌه علم آخر .. أن ما بعد العرض عل

انصراؾ إلى دار رضوان أو دار سخط .. إلى جنة أو إلى نار، من تحصلت لدٌه هذه 

المعلومات .. وعلم أن الفرصة تنتهً وصول روحه إلى الؽرؼرة، والمشكلة األكبر أنه ال موعد 

محدد لوصول الروح إلى الؽرؼرة .. ال تستطٌع أن تعد لها استراتٌجٌة أو خطة خمسٌة .. ال 

جد هذا الكبلم .. ال تدري فً أي لحظة سٌؤتً ملن الموت الذي ال ٌفرق بٌن الكبٌر والصؽٌر ٌو

والصحٌح والمرٌض .. فهو أمر فً علم هللا عز وجل تـُفاجؤ به .. لد ٌنزل بساحتن .. وعند إٍذ 

 ٌـُعلن أن الفرصة لد انتهت.

جة لهذا العلم .. حال من الندم من علم أن هذا حاله .. وأن هذا وضعه .. أال ٌحصل فً للبه نتٌ

.. وحال من الشعور بالحٌاء .. بالخزي .. بالخجل من رب العزة هلالج لج؟ .. كنت فً األمس أعصٌه 

ًّ .. كان ٌرانً   سؤلؾ بٌن ٌدٌه وسٌسؤلنً.… وكان ٌنظر إل

 

فر هللا ٌا شٌخ أو ٌؽ“جاء أحد الصالحٌن من أهل الحبشة على أحد أهل هللا من السلؾ .. ولال له 

 فمال له .. نعم.. إن تبت وصدلت.” لً فاحشة ارتكبتها؟

فشكر هللا وظهرت آثار الفرح على أسارٌر وجهه .. ثم مشى خطوات ثم رجع ولد تؽٌر وجهه 

.. فمال له ذلن العالم من السلؾ .. مالذي حصل؟ فمال .. أوكان ٌرانً عندما كنت أعصٌه؟ 

ً … فؤجابه .. نعم.   من ساعته. فصرخ صرخة خّر مٌتا

أتعرفون ماذا جرى لهذا الرجل ؟ .. فً بداٌة األمر كان مشؽول فً لضٌة هل سؤدخل الجنة أم 

سؤدخل النار؟ وال ٌوجد مإمن ٌستهٌن بمضٌة الجنة والنار .. ولكن لما سكن روعه من لضٌة 

رلى الجنة والنار .. وان هللا سٌؽفر له إن تاب .. استٌمض فً داخله معنى أعمك وأعلى وأ

 وأكبر وأدق .. وهو معنى المعاملة مع هللا .. معنى أنه كان ٌنظر إلً وأنا أفعل كذا وكذا ..

أٌضاً .. معنى آخر .. سترنً وكان باإلمكان وهو لادر أن ٌفضحنً على رإوس األشهاد ومع 

ذلن سترنً .. ومسؤلة خرى ..واستمر ٌواصلنً بنعمه .. هو ال زال ٌكرمنً وٌعطٌنً وأنا ال 

 لت أعصٌه؟ اسمع .. وٌجعل الناس تحسن الظن به ..ز

هذا ٌجعل الشعور بالندم على التمصٌر والتفرٌط وعلى االجتراء على هللا .. هذا االحساس الذي 

 ٌكون فً الملب .. المعبر عنه بالندم .. هو الحال
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مول )واسوءتاه .. وإن عفوت( هذا وهو الندم على ما لدمت، كان بعض السلؾ ٌمسن بلحٌته وٌ

الندم ٌورث فً االنسان لرار .. أن أتولؾ عن المخالفة .. أن ال أعود إلٌها أبداً .. أن ال أعصً 

 هللا بعد ذلن أبداً ..

 

 وهو اإللبلع عن المعاصً والعزم على عدم العودة، إذا حصل هذا الندم ولـَبله العلم وأثمر العلم

 والندم لرار بااللبلع عن المعصٌة ةأن ال أعود لها أبداً .. صار هذا الشً اسمه )توبة(.

وإن كان الخطؤ أو المعصٌة لها صلة بحموق تتعلك بالناس .. أخذت مال فبلن أو آذٌت فبلن أو 

 فهنان معنى رابع ٌضاؾ وهو..… سببت فبلن 

ت أموال الناس فعلٌن أن تردها إلٌهم .. لم ٌعد لدٌن ما ترده .. علٌن أن تطلب العفو منهم إذا أكل

هذه مشكلة .. علٌن أن ترجع إلى أمر هللا .. أما أن ٌستتعفٌهم الحك سبحانه … .. ما سامحون 

وتعالى إن رأى منن الصدق، ٌوم المٌامة وأنت لد وفٌت بعهدن بالتوبة .. ٌكرمن هللا سبحانه 

وتعالى بؤن ٌرضً من أسؤت فً حمه وأكلت ماله وعجزت عن رد الحك إلٌه .. بؤن ٌعطٌه هللا 

 شًء ممابل المسامحة .. أما الحك فبل ٌسمط ..

دٌوان ٌؽفر .. وهً جمٌع المعاصً والذنوب .. التً بٌن العبد وربه، إن حصل الندم الصادق 

لبلع والعزم على عدم العودة.. ؼفر هللا المعاصً الحمٌمً الذي أثمره العلم، وحصل اإل

 والذنوب.

دٌوان ال ٌؽفر .. وهو الشرن األكبر والعٌاذ باهلل .. ؼٌر أن األمة ال ٌوجد فٌها شرن أكبر، جاء 

إنً وهللا ما أخاؾ أن تشركوا بعدي ولكن أخاؾ أن تفتح “فً الحدٌث الصحٌح فً البخاري .. 

كبر هو اعتماد بوجود إله مع هللا عز وجل وهذا ال ٌوجد عند والشرن األ..”، علٌكم الدنٌا 

المسلمٌن. ولكن من ٌوجد عنده الشرن األكبر ال ٌؽفر له .. }إِنَّ اّلّلَ الَ ٌَْؽِفُر أَن ٌُْشَرَن بِِه َوٌَْؽِفُر 

 َما دُوَن ذَِلَن ِلَمن ٌََشاُء{.

ك .. وهً التً ٌنبؽً على السالن دٌوان ال ٌترن .. وهو حموق الناس ..الحموق المتعلمة بالخل

 إلى هللا ان ٌكون جاداً وصادلا مع نفسه ألدابها.
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 الذنوب : الكبابر والصؽابر

 

.. وبعض الصحابة لال هً أحد عشر ..  7لال العلماء هً أربعة . وبعض الصحابة لال هً 

.. والذي علٌه  ”ٌرحم هللا ابن عمر جعل الكبابر سبعة وهً إلى السبعٌن ألرب“وابن عباس لال 

جمهور علماء أهل السنة والجماعة أن: كل ما وجب فٌه حد هو كبٌرة، وأن: كلما نص المرآن 

 على تحرٌمه هو من الكبابر، وأن: الموبمات من الكبابر..

لال العلماء .. … ولكن انتبه إلى معنى آخر .. وهو حال الملب مع المعصٌة بعد المعصٌة

.. ومعنى آخر .. االستهانة بالمعصٌة كبٌرة .. وإن صؽرت اإلصرار على المعصٌة كبٌرة 

 المعصٌة.

المباح .. كان من الصالحٌن من ٌستؽفر هللا من المباحات .. النه ٌرى أن حاله مع هللا هو  -

طلب إرتماء فً سابر األحوال .. فإذا عمل مباحاً دون أن ٌنوي فً عمله هذا طلب المرب من 

 من عمله هللا تعالى .. استؽفر هللا

الطاعات .. كان بعض الصالحٌن ٌتوب ألى هللا من بعض الطاعات .. ٌتوب من معنى لد ٌرد  -

 على للبه عند الطاعة .. ولم ٌشعر بفضل هللا علٌه أنه وفمه لتلن الطاعة ..

أرلى من كل ذلن .. رابعة العدوٌة رحمها هللا .. كانت تمول: أن استؽفارنا ٌحتاج إلى استؽفار  -

ذه هً التوبة .. تبدأ من هذه اللٌلة .. وال منتهى لها .. كلما ارتمٌت بالمرب من هللا معنى .. .. ه

تطلب التوبة من المعنى الذي لبله؟ لال أحدهم لرابعة العدوٌة .. ادعً لً أن أتوب إلى هللا 

 لٌتوب علً .. لالت بل أدعو لن أن ٌتوب علٌن هللا لتتوب ..

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

( أستؽفر هللا وأتوب إلٌه. .. ٓٓٔبعد المجلس صلً ركعتٌن سنة التوبة، أضؾ إلى وردن : ) لم

ًّ ..ٓٓٔأو )  ( رب اؼفر لً وارحمنً وتب عل

كل لٌلة وأنت على هذا الحال .. ستنال رتبة ٌسمٌها العلماء: رتبة المحبوبٌة، }إن هللا … والثمرة 

لت منن هفوة وعصٌت .. ارجع الى هللا .. الثانٌة ٌحب التوابٌن{، وإذا ألبلت على هللا .. وحص

هل لن ؼٌره؟ وهل … العاشرة .. ارجع الى هللا … .. ارجع الى هللا .. الثالثة .. ارجع الى هللا 

 عندن ملجؤ سواه ..؟

حتى ننصرؾ من هذا المجلس بسر العودة إلى هللا سبحانه وتعالى وحمٌمة التوبة ، وباهلل التوفٌك 

.. 
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سؤل سهل التستري اإلمام الجنٌد: أحما عبلمة صدق التوبة أن ال تنسى ذنبن.؟ فمال له الجنٌد: بل 

ذكر الجفاء فً ساعة الصفاء من “عبلمة صدق التوبة أن تنسى ذنبن .. فمال: كٌؾ.؟ لال: 

 “.الجفاء

الندم ٌعتصر للبه .. وخوفه المعنى: أن الصادق فً توبته الراجعة إلى هللا ٌمر علٌه زمان وألم  -

من ساعة الولوؾ بٌن ٌدي هللا مع ما كان منه من ذنوب شؽله الشاؼل .. ولكنه إذا صدق فً 

االلبال على توبته هذه وبدأ ٌشك طرٌمه فً السٌر إلى هللا .. فإن ما ٌواجه للبه من عطاء هللا عز 

.. من لذة الطاعة .. ٌذهب عنه وجل .. من صفو تمرٌب هللا سبحانه وتعالى.. من حبلوة الذكر 

مرارة المعصٌة وأثرها .. فؤحوالنا بعد أن صلٌنا هلل تعالى ركعتٌن تبنا فٌها إلى هللا .. بمً ان 

 صفحة وطوٌت..… نمبل اآلن على للوبنا 

 

ال “هل لبول التوبة الزم عند حصول التوبة؟ فؤجاب: “ُسبَل اإلمام الؽزالً رحمه هللا تعالى: 

ى الحك إال ما أوجبه على نفسه .. ولكن التضى فضل هللا سبحانه وتعالى ال شًء ٌوجب عل

مهما كان ” .. ٌـُمبل علٌه طالب التوبة إال وٌمبله هللا وٌؽفر له وٌمبل علٌه هلالج لج وتعالت عظمته

 األمر..؟ مهما كان األمر.

بر من الكبابر ومن ولهذا كانو ٌمولون: إن من الذنوب كبابر وصؽابر، ولكن الذنب الذي هو أك

الذنوب .. أن ٌعظم ذنب فً للبن عن مؽفرة هللا عز وجل، الذنوب مصٌبة وال استهانة بها .. 

ألبل … ولكن المصٌبة األكبر أن ٌخطر فً للبن أن ذنب أكبر من مؽفرة هللا ومن فضل هللا 

 علٌه واصدق معه وانظر كٌؾ ٌمابلن هلالج لج.

 

لم اآلن إلى الخطوة األولى فً مٌدان التوبة بعد اإللبال علٌها، ٌا من صلى هلل وتاب وألبل .. ه

البعض ٌتساءل؟؟!! نحن اآلن فً المجلس الرابع وانت تمول الخطوة األولى .. أٌام الباعث كنت 

 تمول الخطوة األولى .. ثم التوبة الخطوة األولى .. اآلن بمٌت خطوة أولى..؟

و الثانٌة االنتمال إلى دار رضوانه سبحانه وتعالى .. السٌر إلى هللا كله خطوة أولى .. والخط

ولكن تفاصٌل هذه الخطوة ما نتكلم فٌه بمجالسنا .. الخطوة التً نمبل علٌها اآلن بعد تصحٌح 

 التوبة والرجوع إلى هللا، أن نمبل على الملب ..
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شؤنه، فتؤمل لسم النبً ملسو هيلع هللا ىلص .. جاء فً  لم نبدأ من الملب بعد التوبة ؟ لنستشعر طرفا من أهمٌة

ال ” الصحٌح: أنه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إذا اجتهد فً ٌمٌنه واذا اراد ان ٌمسم ٌمٌناً شدٌدا كبٌرا عظٌماً ٌمول 

تعالى علٌها، ، فجعل أعظم ما ٌمسم به ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أحوال الملوب مع تجلً هللا “ومملب الملوب واالبصار

أعظم ما ٌمسم به تكلٌؾ هللا للملوب، لم..؟ ألن هللا اختار منن موضعاً واحداً لكً ٌكون محل 

إن هللا ال ٌنظر إلى صوركم وال إلى أجسامكم ولكن ” نظره وهو للبن. وفً الحدٌث الصحٌح 

 “.ٌنظر إلى للوبكم وإلى أعمالكم

ل نظره .. كل منا .. ولٌس هذا بحرام وال بخطؤ فٌن مكان او موضع اختاره هللا تعالى لٌكون مح

.. ٌحب أن ٌزٌن موضع نظر الناس إلٌه .. ٌعلم أن الناس ٌنظرون إلى وجهه فٌؽسل وجهه إذا 

استفاق من النوم ٌحسن وجهه، ٌحسن ثوبه ٌتؤكد من نظافته، ٌتؤكد من رابحته، ألنها محل 

ة فً للوبهم .. ال بؤس .. وسٌؤتً الحدٌث فً اعتناء الخلك ومحل نظرهم .. ِلـَم؟ ألن للخلك منزل

هذه المجالس عن هذا الموضوع .. كٌؾ نتخلص من حب المنزلة فً للوب الخلك.. ولكن .. 

 كٌؾ نحسن من مكان نظر هللا تعالى ..؟ وهو الملب..؟

 

تً تضخ الدم، وإذا تحدث اذا تكلم عن الملب فً علم السلون إلى هللا فلٌس الممصود به العضلة ال

عن المخ فلٌس الممصود به العمل الذي ٌرسل اإلشارات وٌتلمى اإلشارات، وإذا تحدث عن 

النفس لٌس الممصود بها مستجمع الشهوة والؽضب، وإذا تحدث عن الروح لٌس الممصود بها 

لسٌر الى مظهر الحٌاة والحركة التً نعٌش علٌها، إذا لٌل )للب ونفس وعمل وروح(.. فٌعلم ا

 هللا الممصود به: اللطٌفة الرحمانٌة التً مٌزن هللا بها عن بمٌة الخبلبك ..

س: ما المٌزة التً مٌزن بها عن الحٌوان .. النطك؟ كل حٌوان ٌنطك لكن بلؽتهن وكما انن ال 

تفهم لؽة الحٌوانات األخرى فهً أٌضاً ال تفهم لؽتن. نعم ممكن بالتدرٌب أٌضا متبادلة بٌن 

سان والحٌوان. المٌزة التً تمٌزن عن بمٌة المخلولات هً ما أودع فٌن من سر األمانة )إِنَّا االن

ٌَْن أَن ٌَْحِمْلنََها َوأَْشفَْمَن ِمْنَها َوَحَملََها  َعَرْضنَا األمانة َعلَى السََّماَواِت واألرض َواْلِجبَاِل فَؤَبَ

نَساُن( ، سر األمانة هو الممصود هنا بالملب .  . أي موضع المرار فٌن.اإْلِ

 

. اإلدران: أي نتاج ما ٌرسله المخ من اشارات، ونتاج للذاكرة، ونتاج للتجربة، ونتاج ما ٔ

تتفاعل به مع ما حولن، ربط االشٌاء ببعضها فٌصبح ادراكه متبصرا، ٌنتج منها لرار وهً 

 اإلرادة..
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نتٌجة اإلداران فً الملب، وممصود المرٌد السابر إلى هللا .اإلرادة: وهً البصٌرة فً الملب ٕ

دُوِر(  والذي ٌرٌد اآلخرة أن ٌرتمً بٌها )فَإِنََّها ال تَْعَمى األبصار َولَِكن تَْعَمى اْلمُلُوُب الَّتًِ فًِ الصُّ

. 

ا ثم ٌؤتً الحدٌث المدسً الصحٌح فً البخاري وؼٌره: )من عادى لً ولٌاً فمد آذنته بالحرب، وم

ًّ بالنوافل بعد أداء  تمرب إلً المتمربون بمثل أداء ما افترضته علٌهم، وال ٌزال عبدي ٌتمرب إل

الفرابض حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي ٌسمع به، وبصره الذي ٌبصر وٌده التً 

ً ٌبطش بها ولسانه الذي ٌنطك به، ورجله التً ٌمشً بها .. وإلن سؤلنً ألعطٌنه وإن استعاذ ب

 ألعٌذنه(  )لسانه( .. لٌس فً البخاري فً رواٌة أخرى ..

لال هللا تعالى فً الحدٌث المدسً .. كنت سمعه وبصره .. إذن هذا ٌسمع وٌبصر باهلل سبحانه 

 وتعالى .. ما عظمة إدران هذا الملب؟ .. هذا الذي نتحدث عنه فً هذا المجلس..

، ٌحتاج إلى جد وعمل، العمل ”اإلرادة“مً بالمرار والملب لٌرتمً فً مٌدان االدران وبالتالً ٌرت

 هو السلون ،هو السٌر إلى هللا عز وجل.

 

أول أمر ٌحتاج إلٌه الملب أن تؽلك منافذ الظلمة عن الملب .. المنافذ التً تمذّر وتوّسخ الملب، 

فة رملٌة، ما الذي ٌحصل ومثاله: عندما تكون هنان حجرة ووفٌها نوافذ مفتوحة وهنان عاص

للحجرة؟ تمتلا بالؽبار. جبت بمكنسة كهربابٌة والنوافذ مفتوحة والعاصفة تهب، حتى لو 

أحضرت المكنسة الكهربابٌة .. حتى لو جبت بمكنستٌن وثبلث وعشرة .. والكل ٌشتؽل على 

التً ٌدخل منها التنظٌؾ والنوافذ مفتوحة.. هل ستتنظؾ هذه الحجرة..؟ ال تتنظؾ .. ألن المنافذ 

 الؽبار والوسخ من خبللها مفتوجة .. للبن هكذا.

الملب له أمراض، ومن أمراض الملب الخطٌرة: الحسد والرٌاء الكبر والعجب وحب المنزلة بٌن 

الناس .. هذه أمراض عافانا هللا وإٌاكم منها .. سٌؤتً الحدٌث عن التعامل معها إن شاء هللا عز 

 .. هذه عملنا فً هذه المجالس. وجل فً المجالس الممبلة

لكن لبل أن نبدأ بمضٌة الكنس والتنظٌؾ للحجرة .. ٌنبؽً أن نبدأ أوالً باحكام النوافذ، المنافذ 

التً تدخل على الملب من خبللها الظلمات.. نوعٌن: منافذ حسٌة )محسوسة( ومنافذ معنوٌة )ال 

 ترى وال تحس(.

 

 

الحسٌة )البصر، السمع، النطك( أي )العٌن واالذن والفم( .. هذه منافذ مفتوحة على  المنافذ

الملب، كٌؾ تكون منافذ مفتوحة؟ أي: ما تنظر إلٌه تنطبع بسببه صورته فً للبن .. تماما، تلتمط 
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الصورة وتحفظ فً ذاكرة الملب .. إذا نظرت إلى شًء ظلمانً انطبعت صورة ظلمانٌة فً 

ت إلى شًء نورانً انطبعت صور نورانٌة فً للبن .. نظرت إلى شًء ال ظلمانً للبن .. نظر

نمول بؤي زاوٌة نظرت؟ نظرت من زاوٌة … وال نورانً كشجرة أو حدٌمة أوبٌت أو نهر ٌسٌر

التفكر بعظمة من خلمها، هذه نافذة نورانٌة ونور ٌدخل الى للبن .. نظرت نظرة ؼفلة مجرد 

 ٌام إلى الصبلة او عمل بر أو معروؾ ، صارت ظلمةنظرة ربما اشؽلتن عن الم

هذه تحمل المعنٌٌن .. الحال الذي تنظر به .. العٌن تإثر على الملب .. )النظرة سهم مسموم من 

” من تركها من مخافتً ابدلته بها حبلوة ٌجدها فً للبه“سهام ابلٌس المرجوم(.. لال هللا تعالى: 

. 

ثر على الملب .. هذه أول نافذة .. تحتاج إلى ماذا؟ تمشً معنى هذا الكبلم .. أن النظر ٌإ

مؽمض.؟ ال .. تحتاج إلى فلتر .. تمر على أي حالة الملب هو الذي ٌمود النظر ، والناس فً 

 هذا المراتب نوعان :

. نوع المنافذ هً التً تمود الملب: كل شًء ٌنظر إلٌه .. حرام حبلل ٌجوز ال ٌجوز .. ٌنظر ٔ

 تالً للبه صار تبعا لنظره،إلٌه .. وبال

. والنوع الملب ٌمود المنافذ: النظر تبع للملب .. إذا أراد أن ٌنظر .. فما الممصود من النظر؟ ٕ

 للبه هو الذي ٌملً علٌه ماذا ٌنظر وكٌؾ ٌنظر وإلى ما ال ٌنظر.

 

أة الى عورة الرجل هذا حرام، : نظر الرجل الى عورة المرأة ونظر المراألول: ٌتعلك بالشهوات

فً الطرٌك فً التلفاز فً االنترنت .. خبلص .. للسالن إلى هللا لرار لن أنظر بعد هذا الٌوم إلى 

 هذا المنظر .

: لٌس من الخطؤ أن تنظر إلى منظر خلمه هللا فٌه جمال الثانً: النظر إلى الدنٌا بعٌن التعظٌم 

 .. لكن االشكال لما تنظر إلى شًء تجعل التعظٌم لذاتها بعٌن االجبلل .. هذا صنع هللا وخلك هللا

.. فٌصبح انبهار تجعلن تعمد أمالن على هذا الشًء وٌكون أجل ما تبحث عنه .. هذا انبهار 

افتتان.. ولد نهٌنا أن ننظر إلى الدنٌا بعٌن التعظٌم.. حرام ان ننظر إلى الدنٌا بعٌن التعظٌم. 

ن الخطؤ أن تنظر إلٌها على وجهه، لكن ال ٌكون فً للبن تعظٌماً خذها وتعامل معها .. فلٌس م

له، ان تنظر الٌه بعٌن التعظٌم معنى هذا انن ستسخر للبن وجهدن ومبادبن وولتن وكل ما ترٌد 

 له.. فٌصبح هو ممصودن.

: تنظر إلى شخص فتحتمره.. لماذا الثالث: النظر إلى احد الخلك من البشر بعٌن االحتمار

ألل منن فً المال ..؟ استحِ .. استحِ .. أنت سالن ومرٌد هلل، ترٌد تمترب من هللا وتنظر  تحتمره؟

إلى الناس بعٌن االحتمار ألن لدٌن ماالً أكثر منهم..؟ المال هذا حبلله حساب حرامه عماب. أو 

عز  رأٌت عندن علم أكثر منهم، مسكٌن!! .. العلم هذا أما حجة لن أو حجة علٌن .. سٌسؤلن هللا

وجل .. وٌل للجاهل حٌث لم ٌعبد هللا مرة ووٌل للعالم حٌث عصى هللا ألؾ مرة، لماذا ترى 
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لنفسن فضبل علٌه ..؟ بجاه أو نسب؟ .. أبو لهب أعلى نسباً منن ولم ٌنفعه، نحب آل البٌت 

ونمدرهم ولكن النسب وحده ال ٌكفً إذا انفصل عن الدٌن. بماذا ترى لنفسن فضبلً على ؼٌرن 

الناس..؟ بالطاعة انتبه أٌها المرٌد، ال تنظر إلى مذنب أو عاصً بعٌن االنتماص هذه نظرة من 

 خطٌرة محرمة ٌظلم بسببها الملب..

 

التمى عابد بنً اسرابٌل، رجل عبد هللا ما عصاه لط لسنوات طوٌلة.. وفاسك بنً * حكمة : 

جهة، لما التمٌا أعرض كل واحد اسرابٌل )لم ٌطع هللا لط( .. هذا جاء من جهة واالخر جاء من 

منهما عن االخر.. لكن على أي أساس؟ العابد أعرض استكبارا على العاصً ولال فً نفسه 

)لن ٌؽفر هللا لفبلن أبداً( رأى نفسه أفضل منه، بماذا؟ بعبادته؟ العبادة إن َصّحت تورث التواضع 

نٌة ؟؟ حٌاًء من هللا عز وجل واالنكسار. هذا تكبر بعبادته .. والعاصً أعرض ولكن على أي 

.. لما أعرض عن العابد . لال فً نفسه )من أنا حتى ألابل هذا الصالح العابد وأنا الفاسك( .. 

كان هذا العابد من عباد بنً اسرابٌل من الكرامات التً نالها من حسن عبادته أن سحابة تظله 

تكبار وأعرض الفاسك حٌاءا إذا مشى .. فلما أعرض تكبرا عن الفاسك ونظر إلٌه نظرة اس

 عندما افترلا .. تركت السحابة العابد وتبعت الفاسك، ما السبب ؟ أنه نظر نظرة احتمار ..

فبل ٌجوز لن ان تحتمر أحداً.. احتمر المعصٌة لكن ال تحتمر العاصً .. احتمر الكفر لكن ال 

من هً الذات الكافرة؟ التً تحتمر الكافر .. ألن الذات التً تحتمر بالكفر هً الذات الكافرة، 

تموت على الكفر .. لكن مادام ٌزال على لٌد الحٌاة هذا ال ٌحتمر النن ال تدري على اي حال 

 سٌموت .. لهذا ال ٌجوز لن ان تحتمر أحد من المخلولٌن ..
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س فً السٌر الى هللا، وتكلمنا فً تكلمنا عن حفظ للوبنا ألنها محل النظر إلى ربنا وألنها األسا

المجلس الماضً عن حفظ الملب مما ٌمكن أن ٌطرأ علٌه مما ٌسوإه، مما ٌشوشه، مما ٌدنسه 

كً نسعى بعد إحكام حفظ الملب إلى تنظٌفه مما علك به بعد ذلن لتهٌبته لتلمً أنوار هللا 

 عزوجل.

أن الجوارح السمع والبصر مر معنا فً المجلس الماضً أننا سنحفظ أبصارنا على أساس 

والنطك العٌن واألذن منافذ حسٌة مفتوحة على الملب، ال ٌتؤتى للملب أن ٌتطهر إال إذا ضبطت، 

 مع أننا سنذكرأٌضا مدخبل آخر وهو الجانب المعنوي الذي ٌإثر على الملب.

مجلس اتفمنا فً المجلس الماضً أنن لن تنظر الى ماحرم هللا النظر الٌه، فما حالن من ال

 الماضً الى هذا المجلس؟

 تتمة المنافذ الحسٌة

 

منفذ األذن ومنفذ الفم، األذن والفم ٌشتركان مع بعضهما فٌما ٌتعلك بما تمول وبما تسمع، ما هو 

حرام أن تموله حرام أن تسمعه، الكذب ٌدنس الملب، حرام أن تنطك بالكذب الٌنبؽً أن تكذب ال 

الكذب، الؽٌبة تعرؾ الؽٌبة؟ ذكرن أخان بما ٌكره صادلا،  ٌنبؽً أٌضا أن تنصت للكذب التمبل

 صادلا؟ ! نعم أن تذكره بشًء الٌحب أن ٌذكر به وأنت صادق فً هذا الذكر.

أما الكذب فهذا بهتان أصعب من الؽٌبة، الؽٌبة كؤنن تؤكل لحم أخٌن مٌتا كما جاء فً المران 

 أنطك الؽٌبة وإذا ال أصت إلى الؽٌبة.. الكرٌم الٌتؤتى للمإمن أن ٌرضى من نفسه ذلن، إذا ال

كل سماع عن الؽٌبة تكون به شرٌكا للمؽتاب أنت جزء من هذه الؽٌبة ٌدخل بسببها ظلمه الى 

 الملب، ظلمة الؽٌبة )شخص تكلم على آخر( تورث الملب البؽضاء االحتمار سوء الظن بالناس..

 كذا وكذا ٌرٌد أن ٌحدث بٌنن وبٌنه. ما النمٌمة؟ نمل الكبلم بمصد االفتتان فبلن لال علٌن

كان جدي رحمه هللا تعالى إذا جاء أحد إلٌه وهو فً أرض بادٌة ولال فبلن لال: علٌن كذا وكذا، 

ٌمول للذي لال له: ماتستحً على نفسن تسبنً أمامً؟ ! ٌمول: ماهو أنا ! فبلن لال! ٌمول: أنا 

 ماسمعت فبلن أنت الذي للت االن.

ها ال من النالل وال نمبل أن ننملها، إذا نحفظ السمع من أن ٌدخل إلى الملب ظلمة النمٌمة ال نمبل

 النمٌمة لماذا؟ ألن ظلمة النمٌمة تورث فً الملب الحمد الكراهٌة تلوث الملب.

تعرؾ ما المصة؟ المصة أن للبن عزٌز وعظٌم عند هللا كبٌر، الٌرضى هللا لن ان ٌكون للبن 

أوساخ حدٌثهم، أو تلمً إلٌه الدنٌا أوساخ الناس صن أذنن أن تستمع إلى  مزبلة! ٌلمً الٌها الخلك

 فحش المول إلى الؽٌبة أو إلى النمٌمة.
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 اللممة التً نؤكلها، منفذ للملب !!

أٌها المرٌد الراؼب فً السٌر الى هللا الترضى لنفسن أن تؤكل لممة حراما، ألن هنان تؤثٌر 

لبن .. من أكل الحبلل أطاعت جوارحه وإن أبى، ومن أكل مباشر بٌن ما تؤكل و بٌن أحوال ل

الحرام عصت جوارحه وإن أبى، عندما ٌمبل المرٌد السالن الى هللا على نفسه أن ٌؤكل الحرام، 

أن ٌؤكل الربا أضعافا مضاعفة وٌبحث عن فتوى هنا وهنا حتى تتٌح له الربا، ٌمبل أن ٌـؤكل 

هذا مال حرام، رضً أن ٌؤكل المال المختلس ” لرابشلعن هللا الراشً والمرتشً وا“الرشوة 

المسروق، رضً أن ٌؤكل المال المؤخوذ بظلم، تعرؾ أنن ال تستحك هذه الترلٌة والذي ٌستحمها 

زمٌلن لكنن ؼالطت المسإول لتنسب الترلٌة إلٌن وبالتالً تترلى، فالمال الذي ستناله من هذه 

الملب، ال ترضى أن تاكل إال المال الحبلل، كل ما شبت الترلٌة حرام والمال الحرام ٌظلم بسببه 

 فمثلما تؤكل تعمل.

السابر الى هللا عزوجل ٌحرص على الورع فً اللممة التً ٌؤكلها، ٌبحث عن حل الطعام الذي 

 ٌؤكله، ولد كان الناس أٌام الصدق مع هللا ٌبحثون عن الحبلل فً االكل والملبس والمسكن..

 

 تون !!استفت للبن.. وإن أف

مالذي ٌجعل أحدنا ٌمبل أن ٌؤكل حراما أو ان ٌلبس ثٌابا جاءت من حرام، أو أن ٌدخل فً أثاث 

 أو بناء شٌد من حرام أو أن ٌركب سٌارة أخذ مالها من حرام، أتدرون مالسبب؟

السبب له صلة بالملب .. طمع حب التوسع، ال ترضى أن ٌدخل الى جوفن وجوؾ زوجتن 

وهنا ٌؤتً لول .. استفِت للبن وإن أفتون )عكس الممصود، ما عكس وجوؾ أوالدن حرام، 

الممصود؟ ( سؤل المفتً لال له: هذا حرام الٌجوز لن أخذه، ما ألمى بال للفتوى هذه، فبلن ٌفتً 

بإتمان أكثر متوسع، هذا فبلن أنفع من فبلن فلنذهب إلٌه هذا شٌخ ٌمول ٌجوز )انا للبً كان 

فتون( لٌس هذا محله، أتعرؾ محل استفت للبن وان أفتون؟ الورع مطمبن استفت للبن وان ا

ٌعنً حتى لو وجدت من ٌفتٌن بالحل استفت للبن بعد ذلن، فإن وجدت فً للبن استثماال وخوفا 

من أن ٌكون األمر مشوبا بالحرام أو مشوبا بالشبهه هنا تؤتً متابعة الملب، تؤتً متابعة الملب 

م على مطامع النفس وما ترٌد، إذا للحفاظ على للبن انت بحاجة الى فً اإلحجام ولٌس فً اإللدا

ضبط هذا المنفذ، منفذ اللممة التً تؤكلها، لهذا جابت االحادٌث جاءت األخبار تحث على تحري 

الحبلل تخبرنا أن الذي ٌبٌت وهو كال من عمل ٌده ٌبٌت مؽفورا له، أخبرنا بؤن العبد اذا خرج 

ٌإجر على العرق الذي ٌسٌل منه، أخبرنا أنه فً حال خروجه فً  متوجها إلى طلب الحبلل

طلب الحبلل ٌعد من المجاهدٌن فً سبٌل هللا تعالى، أخبرنا بؤنه فً حال تحرٌه لطلب الحبلل 

وتركه للحرام ارتمى إلى مراتب الصدٌمٌن و لهذا جاء فً األثر ترن درهم من شبهة أحب الى 

 سبٌل هللا، لماذا؟ هللا من انفاق مابة ألؾ درهم فً

ألن المضٌة لٌست لضٌة المنجز الحسً فحسب، عمول المسلمٌن الٌوم أصبحت مادٌة، أحٌانا فً 

السٌر إلى هللا السالن ٌفكر بطرٌمة مادٌة واحد اثنٌن ثبلثة أربعة.. ماذا أنجزت لدٌنً صارعندي 

الترتٌب كان من طرٌمة  من خبلل هذا الترتٌب مابة الؾ استطعت أن أنفك بها على الفمراء، هذا

ترضً هللا أو ال ترضً هللا، إن كان من طرٌمة ال ترضً هللا األولى أن ال تطعم بها المساكٌن 
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والفمراء، وأن ال تؤخذها وأال تسلكها، ال تؤِت بالحرام لتطعم به الفمراء، الفمراء لهم رب ٌطعمهم 

مً أنت، لٌس ألنه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى، إنما رزلن إلى السعً إلطعام الفمراء لترت

عاجز عن إطعام الفمراء حاشاه هلالج لج إنما حثن على إطعام الفمراء لترتمً أنت، وال ٌتؤتى أن 

 ترتمً بشًء حرمه هللا تعالى علٌن لهذا احفظ مرآة للبن احفظ هذا المنفذ من للبن.

 

فً الٌوم واللٌلة، بمً نوع فإذا سدت المنافذ التً ٌمكن أن تشوش على الملب من المحسوسات 

آخر من المنافذ وهو الذي نحتاج أن نركز علٌه، ألنه الذي ٌإثر على العٌن فً نظرها وعلى 

 األذن فً سماعها وعلى اللسان..

 

 المنافذ الؽٌر محسوسة –الخواطر 

 

 هو منفذ ؼٌر محسوس لٌس بمادي سماه العلماء علماء السٌر إلى هللا )الموم( الخواطر: أي ما

ٌخطر على للبن، كل طاعة ٌحبها هللا فً الوجود تبتدأ بخاطرة، خطر فً للبن فعل الطاعه 

ففعلت الطاعة، كل معصٌة تؽضب هللا عزوجل فً الوجود تبتدأ بخاطر، الكبابر الكفر الفسوق 

العصٌان تدمٌر الناس األذى، كل هذه الظلمات التً تحٌط بكثٌر من الناس ابتدأت بماذا؟ خواطر 

فً الملوب فاستجابوا لهذه الخواطر، هذه الخواطر هً منافذ من الباطن ترد على للبن  خطرت

 …من داخله لها أربعة مصادر

 

 مصادر الخواطر

وٌسمى هذا المصدر الهوى، خاطر النفس ٌسمى هوى النفس، كنت المصدر األول: النفس.. 

رٌد؟ ترٌد تشرب هذا صابما صٌام فرٌضة ورأٌت ماءا باردا فً ولت الصٌؾ، نفسن ماذا ت

الخاطر من أٌن أتى؟ أتى من النفس، من حاجة النفس، من مشتهى النفس.. رأٌت انسانا استفزن 

فؤردت أن تبطش به جاءن خاطر تبطش به من أٌن جاء هذا الخاطر؟ من النفس من رؼبة 

 النفس من انفعال النفس.

 

ٌلتمم للب ابن آدم، فإذا ذكر هللا الشٌطان ” وفً الحدٌث الشرٌؾ: المصدر الثانً: الشٌطان.. 

وٌسمى هذا المصدر الوسواس )من شر الوسواس ” خنس عنده، وإذا نسً هللا التمم للبه

 الخناس(.
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: جاء فً الحدٌث الصحٌح الذي أخرجه السٌوطً عنه صلى هللا علٌه المصدر الثالث: الَملن

ٌطان فإٌعاد بالشر، وتكذٌب بالحك؛ إن للشٌطان لمة بابن آدم، وللملن لمة، فؤما لمة الش“وسلم: 

وأما لمة الملن فإٌعاد بالخٌر، وتصدٌك بالحك؛ فمن وجد ذلن فلٌعلم أنه من هللا تعالى، فلٌحمد 

ومن هنا سمى العلماء لمة الشٌطان وسوسة، ” هللا، ومن وجد األخرى فلٌتعوذ باهلل من الشٌطان

 ولمة الملن لمة الملن ..

الملن مثل الرجل الناصح، الصدٌك الذي ٌنصحن.نصٌحتً لن اعمل مالضٌة لمة الملن؟ لمة  -

 كذا وكذا، هذه لمة الملن.

 

الذي ٌؤتً من هللا مباشرة ٌمذفه هللا فً الملب. هً كلها من هللا فً المصدر الرابع: الخاطر: 

ل منتهى االمر ابتبلءا أو عطاًء امتحانا أو تفضبل، لكن هنان خواطر ٌمذفها هللا تعالى عزو ج

اَها * فَؤَْلَهَمَها فُُجوَرَها  من علٌابه فً للب العبد المإمن مباشرة تسمى: اإللهام )َونَْفٍس َوَما َسوَّ

 َوتَْمَواَها( ماٌؤتً من هللا عزوجل إلهام.

 

* الخواطر كثٌرة جدا التً تخطر على للب السابر بل على للب كل إنسان فً االرض، إذا 

ب من خواطر فً دلٌمة واحدة انظر كم خاطرة ستخطر فً حاولت أن تضبط ماٌخطر فً المل

للبن، مثبل: جاء فً للبن أنن اآلن عطشان إذا اذهب اشرب، أتى خاطر آخر: لكننً مستعجل 

عندي موعد فبلن سؤلابله، وخاطر آخر: ماحفظت الترتٌب الفبلنً كل هذه فً ثوانً تتوارد 

بٌة: أن اإلنسان ٌرد على للبه فً الٌوم علٌن كمٌات من الخواطر، حتى لال بعض علماء التر

واللٌله أكثر من سبعٌن ألؾ خاطر، ومهمتن فً السٌر إلى هللا للحفاظ على للبن أن تمبل على 

خواطر الخٌر وتنصت الٌها وتستجٌب لها، وتعرض عن خواطر الشر وتكرهها، ألنها تعٌنن 

 على اإلدران، كما ذكرنا لكم فً الحدٌث عن الباعث

 

التً تؤتً من لبٌل الخٌر توسع مدركات الملب للخٌر وبالتالً ٌرٌد الملب الخٌر،  الخواطر

والخواطر التً تؤتً بالشر إن لم تكفها عن للبن، إن لم تعالجها، إن لم تحرص على ضبطها، 

 إن لم تحفظ للبن منها، إن لم تصن للبن منها هجمت على الملب وحركت فٌه إرادة الشر.

نت اتؤمل فً هذا المعنى معنى أثر الخواطر على الملب، خطر فً بالً تذكر أحوالنا الٌوم ك

الٌوم، فً زماننا تصبح من الصباح عندن الدراسة وعندن الشؽل تخرج مشؽول بزحمة الطرٌك 

ترتٌب االجتماعات ترتٌب المحاضرات والدروس، عندن صفمة عندن ترتٌب ألمر معٌن أو 
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ولت اللٌل أنت متعب أوعندن إجازة تحتاج أن ترتاح للٌبل وتؽٌر جو، تمدٌم لوظٌفة، حتى ٌؤتً 

الحٌاة أصبحت تسٌر بوتر سرٌع تؤخذ الناس من حٌث الٌشعرون، وٌصبح اإلنسان وٌمسً وال 

 ٌشعر بؤنه أصبح أو أمسى بحٌث ال ٌعرؾ ٌضبط نفسه وال ٌومه وال لٌلته.

 

رون إلى أٌن ٌذهبون!! مثبل: فً الطرٌك الٌوم لما تنظر الى بعض شبابنا وهم ٌركضون والٌد

لدٌه سماعات ٌمشً وٌسمع بها، من أؼنٌة ألؼنٌة مشؽول، متى ٌفكر؟ متى ٌجلس ٌتؤمل متى 

 ٌنظر الى المرحلة الممبله فً حٌاته؟!

ال أدخل فً لضٌة فتوى حرام ٌسمع لصٌده او اؼنٌه حرام، الكبلم لٌس عن مبدأ االستماع 

إلى طاحونة الحٌاة بهذه الطرٌمة، طوال ولته من ترتٌب إلى ترتٌب  الكبلم أن ٌتحول اإلنسان

من شؽل إلى شؽل، هنا اإلشكال.. من الممكن أن تستمع إلى نؽمة جمٌلة بصوت جمٌل لكلمات 

رالٌة تمربنً إلى هللا أو على األلل تعٌننً على الترتٌب ال إشكال، لكن أن تصبح حٌاتً لابمه 

تلؾ فً هذه الحال، دخلنا فً لضٌة أخرى حتى وإن لم ٌكن الؽناء على هذا النظام، فاألمر مخ

المختلؾ فٌه حتى ولو اإلنشاد، حتى ولو لضٌة أن أعٌش ولتً كله وأنا منشؽل من شاؼل إلى 

شاؼل بحٌث ال أجد ولتا أتفكر فٌه الخواطر التً تخطر على للبً، هل لها مٌزان أو لٌس لها 

 مٌزان هذه هً المضٌة.

 

ٌة؟ أن أتحول من حٌاة أعٌش فٌها )سامحونً فً هذه الكلمة( سبهلله ٌعنً الوالع ماهً المض

ٌحصرنً ٌحركنً إلى حٌاة أخرى ال .. ارجع للٌبل الى الوراء وانظر الى الوالع المحٌط بً 

الذي ٌهمن فً هذه الحٌاة، مادمت سابرا إلى هللا ال أرضى أن أطحن فً طاحونة هذه الحٌاة، 

أحسن ماٌكون، إن كنت طالبا أكون من المتفولٌن، لكن ألن لً هدفا من هذا أإدي واجبً على 

 التفوق: التمرب الى هللا.

إن كنت تاجرا من أحسن التجار ألن لً هدؾ التمرب إلى هللا، إن كنت صانعا إن كنت موظفا 

طرالتً أعٌش ضمن الحٌاة التً فٌها الناس لكن بملب مع هللا، ومعنى للب مع هللا اي أزٌل الخوا

تخطر على للبً، لهذا نحن بحاجة الى اتخاذ لرار من هذا المجلس: لن تمر خواطر على للبً 

فً الٌوم واللٌله هكذا من دون تهدٌؾ، ألنن لو رضٌت أن ٌكون للبن ساحة ألشكال و ألوان 

 الخواطر خٌرا أو شرا كانت على أي وجه فلن تضبط تصرفاتن ابدا.

 

أحضر مثل هذه المجالس تبكً عٌنً تدمع ٌرق للبً أرؼب إلى س: البعض ٌشتكً ٌمول: أنا 

هللا وألرر أنً بعد هذا المجلس أستمٌم، وبعد ٌومٌن أو ثبلثة ٌضٌع ذلن منً، لماذا؟ ألن الذي 

أوصلن إلى تضٌٌع ذلن هو الذي أوصلن إلى الرجوع إلى ماكنت تبت منه، من المعصٌة، وهو 

حالتن، وهو الذي أنسان معنى الترلً وهو: أن للبن ساحة الذي أوصلن إلى العودة إلى الؽفلة ل

 مفتوحة لخواطر الخٌر والشر، ما عندن مصفاة تمبل بها خواطر الخٌر وترد بها خواطر الشر.
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 ننصرؾ من هذا المجلس

 

بؤن نضبط ونحرص على ضبط خواطر للوبنا، كٌؾ نضبط خواطر للوبنا؟ باالستجابة لخاطر 

الشر، كما علمنا فً المصادر األربعة، ولكن؟ هل هذا وحده ٌكفً  الخٌر واإلعراض عن خاطر

 لمعرفة ضبط الخواطر؟

ستؤتً اإلجابة عن موازٌن تمٌٌز الخواطر فً المجلس المادم، وهً أربعة موازٌن ، ونلتزم بؤنن 

 من هذا المجلس للمجلس المادم ستتفكر فً الخواطر التً تخطر على للبن .

 

 الخاطر وتحول إلى فعل إلى إدران إلى إرادة؟ ماذا تعمل إن فاتن هذا

ارتكبت أمرا أنت لم ترد أن ترتكبه، اجلس وتفكر كٌؾ وصلت الى هذا الشًء!! أخطؤت على 

فبلن فً الكبلم، ألنً رضٌت أن أدخل معه فً موضوع ماكان المفروض أن أدخل معه فٌه، 

ت له أنً ألدر منه على الفهم لماذا؟ ألنً استجبت إلى خاطر كان فً نفسً أنً أرٌد أن أثب

وألدر منه على النماش، هذا الخاطر لماذا كان؟ اذا بدأت تؤخذ بهذا الخٌط مع نفسن فً ضبط 

الخواطر، أي أنن بدأت تعد على نفسن أن لن خواطر تحتاج إلى ضبط، استلمت بعد ذلن 

لٌه ستجد أنن تنتمل موازٌن شًء من مجاهدة النفس، مع االلتجاء الى هللا عزوجل مع االفتمار إ

فً حٌاتن نملة مختلفة، تنتمل من حالة اإلنسان الذي ٌسٌر هكذا تسٌره خواطره كما تشاء إلى 

 المإمن الذي ٌنتمً خواطره كٌؾ تسٌر، رزلنا هللا واٌاكم حسن األخذ بخواطركم .
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فو المعاملة معه، الذي ٌمذؾ خواطر الحمدهلل حافظ للوب الصادلٌن عن كل ماٌشوش علٌها ص

الخٌر فً للوب المحبوبٌن وٌلهمهم دفع خواطر الشر، الملن المعطً الكرٌم سبحانه عزوجل، 

 وصلى هللا على سٌدنا دمحم موالنا وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌما كثٌرا.

مابه كان الحدٌث فً المجلس الذي مضى عن حفظ الملب عن ما ٌمكن أن ٌشوش علٌه صفابه ون

وهمته فً االرتماء بالصلة بجناب الحك هلالج لج، واتفمنا فً المجلس الماضً على مجاهدة أنفسنا 

على صون أبصارنا و أسماعنا و أفواهنا عن ماٌمكن أن تظلم الملوب بسببه، كما أنا تحدثنا فً 

عبر  المجلس الماضً عن أن هنان وافدات معنوٌة إضافة الى الوافدات المحسوسة التً تؤتً

العٌن واألذن و الفم، تفد على الملب إما أن ٌرتمً الملب بسببها أو أن ٌتؤخر والعٌاذ باهلل ولكن 

لبل أن نشرع اآلن فً الحدٌث عن مٌزان نمٌز به بٌن الخٌر والشر ثم نفرق به بٌن مصادر 

ع خواطر الخٌر ومصادر خواطر الشر والشر الذي ٌؤتً بصورة الخٌر، أود أن أسؤل ٌامن سم

المجلس الماضً من المجلس الماضً إلى اآلن هل حفظت عٌنن عن أن تنظر الى ماحرم هللا 

وهل ضبطت أذنن من أن تكون مزبله لماذورات حدٌث الخلك، وهل صنت لسانن من االنطبلق 

بما الٌنبؽً، هل حرصت على تحري الحبلل فً المطعم والمشرب والملبس والمسكن فإن هذا 

 لم ٌنادي للعمل فإن أجابه وإال أرتحل!العلم علم عمل، الع

 

والشروع فً الحدٌث عن مٌدان الخٌر و الشر ٌعنً أن تنتمل من حالة ضعؾ ال تلٌك بالسابر 

الى هللا، ٌكون فٌها للبه تابعا للخواطر التً تتوارد علٌه تلعب به نفسه وشٌطانه وهو ؼٌر منتبه، 

تمودن الخواطر، تضبطها فإذا ضبطتها حلت  أو أن تكون لوٌا باهلل عزوجل تمود الخواطر وال

بٌنها وبٌن أن تلعب بن، الخٌار لن .. هل لررت أن تكون لابدا لتصرفاتن الى هللا عزوجل 

 وسابما لكلٌاتن الى هللا، أم الزلت ؼٌر مبال أن تعصؾ بن نفسن وخواطرها؟ هذا لرار .

زوجل معتنً راؼب فً أن تكون ذا إن كنت مرٌدا لآلخرة راؼبا فٌما عند هللا عأٌها المرٌد.. 

منزلة لدى هللا أحضر للبن فٌما ستسمعه االن ،عندما تؤتً الخواطر وترد على الملب ولد ذكرنا 

أن االنسان لد ترد علٌه أكثر من سبعٌن ألؾ خاطر فً الٌوم واللٌلة، ولته كله ال ٌكؾ عن 

تً إلى الملب هذا الذي دخل إلى ورود الخواطر على للبه، ألم مٌدانا تعرؾ به الخاطر الذي ٌؤ

الملب أهو خاطر خٌر ترحب به لٌتحول إلى إلرار وإرادة؟ أم أنه خاطر شر ٌنبؽً أن تتخلص 

 منه وتعمل على أن تدفعه عنن حتى ال ٌإخرن عن هللا عزوجل.
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 :األول: الخٌر والشر ٌمٌز بالشرٌعة

اعرضه على مٌزان الشرٌعة، أهو حسن لتحسٌن الشرٌعه أم ال؟، أٌما خاطر ٌخطر على للبن 

هل هو من باب الواجب!! استجب له وجوبا، من باب المستحب أحرص علٌه، هومن باب 

المباح؟ ان استطعت أن تربطه بنٌة صالحة تحول إلى لربة تتمرب بها الى هللا أسعى فٌه، من 

 باب المكروه اجتنبه أنت سابر إلى هللا.

 

ه: وهنا أرٌد أن أنبه على شً أذكر نفسً ومن ٌستمع، فً كثٌر من األحٌان ننزل السنة تنبٌ

والمكروه منزلة البلشًء! فبلن مارأٌن أن تصلً ركعتٌن لبل الفجر؟ لال: هً مجرد سنة، 

 الفرٌضة أنا أإدٌها !!

باإلهانة  تعرؾ أن كلمة مجرد سنة هذه كلمة خطٌرة تضر بنا ألنها وإن لم تمصد تشعر المستمع

إلى سنة رسول هللا صلى هللا علٌه واله وسلم، الحك عز وجل جعل واجبا وسنة لٌعٌنن على 

الترلً ومرٌد اآلخرة السنة عنده مرتبتها عالٌة ال ٌتنازل عن أدب من آداب النبوة فضبل عن 

ل سنة وردت عن الحبٌب صلى هللا علٌه واله وسلم، كذلن فٌما ٌتعلك بترن المكروه، نعم فع

المكروه ال ٌوجب اإلثم لكن هل حالن مع هللا ومعاملتن مع هللا ممصورة على أن تؤثم أو التؤثم؟ 

أم أن لن تشوق الى أن تكون لرٌبا إلى هللا، صاحب صلة باهلل، المتشوق لمراتب لرب، أٌها 

المرٌد الذي ٌرٌد أن ٌكون صاحب منزلة لدى هللا المكروه تحذر منه وتنفر منه وتفر منه 

 تجتنبه فضبل عن الحرام.و

ولد جرت سنة هللا أن الذي ٌحرص على تجنب المكروه ٌكرم بؤن الٌمع فً الحرام، لكن الذي 

ٌستسهل الولوع فً المكروه البد وأن ٌمع فً الحرام فً ٌوم من األٌام، ألن المكروه ٌشبه 

 السور الذي ٌحٌط بالحرام .

 

بعد أن ٌمع فً مكروه، كل صادق حرٌص على أن لاعدة : الٌمكن إلنسان أن ٌمع فً حرام إال 

ٌسٌر إلى هللا ال ٌمكن أن ٌستدرجه الشٌطان أو تستدرجه نفسه، فٌمع فً حرام إال بعد أن ٌمع فً 

مكروه وٌستهٌن بولوعه به لكن إن احتاط اإلنسان لنفسه وتجنب المكروه فمن باب أولى أن هللا 

 سٌحفظه من الحرام.

لى للبن الكبلم عن الخواطر، الشرٌعة لالت لن: أنه واجب أو الخاطر هذا الذي ٌخطر ع

مستحب أو مباح ٌمكن أن ٌربط بنٌة صالحة إذا هو حسن ألبل علٌه وافعله، لالت لن الشرٌعة 

أنه مكروه أو حرام أو من فضول المباح )كمال كمال كمالٌات المباح التً التعنً لربا إلى هللا 
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الحرام شر مطلك، المكروه شر المباح الذي من الفضول  لط( أٌضا أعرض عنه اجتنبه، أما

 ممكن أن ٌإدي إلى الشر إذا لم تربطه بنٌة صالحة )هذاالمٌزان األول(.

س: لدٌنا مٌزان الشرٌعة لماذا نحتاج الى موازٌن أخرى؟ نحتاج إلى موازٌٌن أخرى أحٌانا 

مر ال تجد من العلماء من تسؤل ٌشكل علٌن فهم مٌزان الشرٌعة، تؤتً مسؤلة ٌلتبس علٌن فٌها األ

 فً ذلن الحال هو خاطر والخاطر لحظه ٌخطر على الملب فً تلن اللحظه ترٌد جوابا .

 

 المٌزان الثانً: اعرضه على ماتحفظ من سٌر السلؾ الصالح :

هل كان هذا األمر مستحسنا عند السلؾ الصالح أو ال؟ ومعنى هذا: أنه سٌكون لن اهتمام ٌامرٌد 

سٌر الصالحٌن، لدٌن كتاب صفة الصفوة لئلمام الحافظ ابن الجوزي، إذا لرأت فٌه بمراءة 

ورأٌت سٌر الصالحٌن وماكانو علٌه، أو كتب الطبمات فٌتشكل عندن مع لراءة كتب الصالحٌن 

نوع من المدرة على الربط بٌن الخواطر التً تخطر على للبن وبٌن ماٌستحسنه السلؾ وما 

ان أنا أعلم أن الكثٌر ممن ٌستمعون اآلن الى كبلمً بالنسبة لهم هذا ٌستمبحونه، هذا المٌز

 المٌزان أصعب حتى من مٌزان الشرٌعه لكن اجعله فً ذهنن.

 

 المٌزان الثالث: اعرض هذا الخاطر على نفسن مباشرة :

إن وجدت نفسن نشٌطة إلى هذا الخاطر ممبلة علٌه مبادرة نحوه دون تؤثر بوعظ أو بإرشاد أو 

ٌن شرعً هكذا هً مٌالة إلٌه تهواه هو فً الؽالب سٌكون من الشر، وإن وجدت نفسن تحص

مستثملة لهذا الخاطر متؤخرة عنه وعندها تثالل لبلستجابة إلى هذا الخاطر لٌس بسبب أنها 

سمعت عالما ٌحث على ترن هذا الفعل أو ٌمبح هذا الفعل، ال المسؤلة من الداخل، النفس لم تهوه 

ُئ فً الؽالب  ٌكون من الخٌر، الدلٌل على ذلن لال هللا سبحانه على لسان امرأة العزٌز: )َوَما أُبَّرِ

اَرةٌ بِالسُّوِء( فاألصل فً النفس التً لم تتزكى بعد، لم ترتمً إلى رتبة النفس  نَْفِسً إِنَّ النَّْفَس ألَمَّ

فسه فً خواطرها سلن المطمبنة أنها فً الؽالب تنتهض إلى األمر بالسوء، ولهذا من خالؾ ن

مسلكا حسنا، حدثتن نفسن بؤمر لم ٌتضح لن فً الشرع لن األمر، ولم ٌتضح لن من مسلن 

السلؾ الصالح، اعرضه على نفسن فإذا وجدت النفس مسرعة إلٌه هو شر اتركه اآلن، وجدت 

 النفس متؤخره عنه متثالله عنه هو خٌر بادر إلى نحوه واطلبه .

 

رٌك بٌن خاطر الخٌر وخاطر الشر الذي ٌمذؾ فً للب االنسان، لم بوزن هذه ثبلثة درجات للتف

الخاطر الذي ٌخطر على للبنا وتبٌن لنا انه من خواطر الشر و العٌاذ باهلل كٌؾ أستطٌع أن 

 أجتنب أذى هذا الخاطر؟

خاطر الشر مر معنا فً المجلس الماضً لمن استمع أن خاطر الشر إما أن ٌكون من الشٌطان 

أسمٌناه؟ وسوسة )من َشّرِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس( وإما أن ٌكون من حدٌث النفس وٌسمى  وماذا

ٌُْث الَ ٌَْعلَُموَن(  ْن َح الهوى، وإما أن ٌكون من هللا عموبة استدراجا والعٌاذ باهلل )َسنَْستَْدِرُجُهم ّمِ
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ن االستخفاؾ كٌؾ ٌؤتً خاطر شر من هللا مباشرة؟ نعم إذا عامل العبد ربه على نحو م

واالستهانه بؤمره سبحانه وتعالى واالجتراء علٌه ٌستدرجه الحك، وخواطر الشر إما أن تكون 

 من الشٌطان أو من النفس وهً الؽالب و إما أن تكون عموبة من هللا عزوجل ..

 

 س: مافابدة أن نعرؾ أي نوع من أنواع الشر؟ ٌكفً أن أعرؾ أنه شر وأتركه!

بهذه السهولة النتهى اإلشكال األمر: سٌر الى هللا عظٌم جلٌل اعدابن فٌه  للت لو كانت المسؤلة

ٌشك على انفسهم ان ٌرون لد وصلت الى هللا ،كل نوع من انواع خواطر الشرله عبلج ٌتناسب 

معه بحسب مصدره، فالخاطر الذي ٌؤتً من الشٌطان له عبلج ، الخاطر الذي ٌؤتً من النفس 

 واالستدراج له عبلج.له عبلج ، خاطر العموبة 

 

 كٌؾ أمٌز مصدر خاطر الشر ؟

 

لال العلماء رحمهم هللا عندما تعلم أنه خاطر شر تؤمل فً هذا الخاطر هل ٌصرفه الذكر؟ إن 

للت أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم، ال إله إال هللا وحده الشرٌن له له الملن وله الحمد وهو على 

ر، بسم هللا الذي ال ٌضر مع اسمه شًء فً االرض وال فً السماء وهو السمٌع كل شًء لدٌ

العلٌم، أال ٌعلم من خلك وهو اللطٌؾ الخبٌر، ال إله إال هللا الملن الحك المبٌن، صلٌت على 

المصطفى صلوات ربً وسبلمه علٌه ذكرت هللا، إن اشتؽلت بشًء من الذكر هل ٌنصرؾ هذا 

اء إذا انصرؾ هذا الخاطر عنن فهو من الشٌطان ٌمٌنا، ألن الشٌطان الخاطر عنن؟ لال العلم

كما مر معنا فً المجلس الماضً فً الحدٌث أنه ٌخنس أي ٌهرب ٌشرد ٌنفر عند ذكر هللا، ال 

 ٌستطٌع أن ٌبمى وساسه لملب صاحبه ٌذكر هللا سبحانه وتعالى.

أو على معصٌة بعٌنها؟ أو ٌمكن أن تفعل معصٌة اخرى فً  هل هذا الخاطر ٌصر على شر

 مستواها أو اكبر منها ؟

جاءن خاطر من الخواطر أن تمطع أحد األرحام، هذا خاطر خٌر أو شر؟ الشرٌعة لالت من 

البداٌة أنه شر، مثبل: )فبلن من ألاربن أو فبلنة من لرٌباتن فعلت كذا وكذا أو فً المناسبة 

ولد وما هنونً به خبلص أنا لن أحضر زواجهم(، أخذت تذكر هللا : أعوذ باهلل الفبلنٌة وجابنً 

من الشٌطان الرجٌم، استؽفر هللا العظٌم، أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم، ما انصرؾ هذا 

الخاطر علمنا أنه لٌس من الشٌطان، نتؤكد أكثر اعرض على نفسن على للبن خاطر شر أكبر 

مناسبتهم لكن بعد ذلن اخرج الى السوق افعل شًء من المحرمات  منه، مثبل: نحضر لؤلرحام
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التً أكبر منه، ماذا ٌمول لن للبن؟ إذا لال لن للبن: احضر وبعد ذلن اذهب للمكان للمعصٌة 

األكبر، فهذا من الشٌطان.. لكن لو لال لن هذا الخاطر: أبدا!! ال، هإالء لن أحضر لهم، 

 لن أحضر لهم تعرؾ أنه من النفس.. لماذا؟عرضت علٌن معصٌة فٌها لذة، أبدا 

ألن الشٌطان عدو مهمته أن تهلن أنت! ال ٌهمه إن هلكت بمطٌعة رحم أو بفاحشة أو بشرب 

خمر، النهاٌة والمحصلة النهابٌة: أنت هلكت! فإذا لم ٌستطع أن ٌمنعن بفعل معٌن ووافمت على 

 فعل آخر ٌفرح، الرإٌة: ٌجب أن تهلن.

عنٌد، األمارٌة بالسوء فً النفس تصر على صاحبها، فإذا وجدت هذا الخاطر لكن النفس هواها 

 ٌصر على هذا النوع من الشر والٌمبل أنواعا أخرى من الشر، علمت أنه ممن؟ من النفس .

 

جاءن هذا الخاطر وعرفت أنه من الشر، هل جاءن هذا الخاطر فجؤة أو جاءن بعد معصٌة لم 

منها، المعصٌة كلنا نمع فً المعاصً أجارنا هللا وإٌاكم هللا منها، لكن المصٌبة الكبٌرة هً تتب 

أن ٌمع اإلنسان فً المعصٌة وال ٌتدارن وال ٌتوب ال ٌستؽفر، جاء فً بعض الرواٌات: أن 

الملن ٌستعجل هللا فً كتابة المعصٌة فٌمول له : تمهل لعل عبدي أن ٌتوب لعل عبدي أن ٌرجع 

توب إلً، فٌبمى الملن مدة ال ٌكتب هذا على العبد.. الشاهد من هذا الكبلم: أن العبد إذا و ٌ

استهان بؤمر المعصٌة ولع فً المعصٌة، بدال من أن ٌستؽفر وٌرجع وٌتوب وٌطلب من هللا 

الرحمه والمؽفرة والعفو، ٌضحن وربما والعٌاذ باهلل ٌتفاخر، هذه مصٌبة أكبر ٌؤتً ألصحابه، 

ذا باألمس ٌسترن هللا وتهتن ستر هللا علٌن هذا والعٌاذ باهلل ٌعالب بؤن ٌمذؾ فً للبه فعلت ك

 رؼبة فً معصٌة ثانٌة ،لماذا؟ النه استسهل امر المخالفة .

* لال اإلمام حجة اإلسبلم اإلمام الؽزالً رحمه هللا تعالى: إذا وجدت خاطر الشر مصرا على 

ٌْد معصٌة ل م تتب إلى هللا منها، فاعلم أنه استدراج من هللا، وهو من فعل الشر، ولد جاءن بُعَ

 أخطر أنواع الخواطر، فعد إلى هللا تعالى واستؽفر واطلب المؽفرة.

 

 . خواطر الشٌطان :ٔ

إذا علمت أن هذا الخاطر ٌؤتً من الشٌطان ماعبلج الشٌطان؟ الذكر، أصؽر خواطر السوء 

ٌَْطاِن َكاَن َضِعٌفاً{ انظر كٌؾ ظهر لنا اآلن أنه  ٌْدَ الشَّ وأضعفها الشٌطان والدلٌل على ذلن: }إِنَّ َك

ضعٌؾ، أضعؾ أنواع خواطر الشر التً تختطر على للب االنسان خاطر الشٌطان ، ونحن 

 نعلك كل شًء على الشٌطان!!
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النفس، وأخطر خواطر  أضعؾ خواطر الشر خواطر الشٌطان، وأصعب خواطر الشر خواطر

الشر االستدراج الذي ٌؤتً من هللا، الفرق بٌن أخطر وأصعب فً كٌفٌة المعالجة، أخطر ألن 

 الحك ؼاضب علٌن والعٌاذ باهلل تعالى، لكن هذا أصعب ٌحتاج إلى جهد .

 

 . خواطر النفس:ٕ

تعاند وبالذات الحمار إذا  لال العلماء النفس مثالها مثال الدابة، الدابة التً ٌركبها اإلنسان أحٌانا

َعنِدَ ولؾ فً الطرٌك تضربه، ال ٌتحرن تسحبه، ال ٌتحرن تدفعه الٌتحرن حتى ٌروق باله، 

حمار!! سامحونً فً الذي سؤلوله : النفس األمارة مثل الحمار، إال أن الحمار ؼٌر مكلؾ وهً 

ٌعلمون أن الدابة التً مكلفه فوضعها أصعب، فهً أحٌانا تعند ماترٌد، الذٌن ٌروضون الدابة 

 ٌكثر منها العند ٌكثر منها هذا الفعل ٌروضونها بؤمرٌن :

األمر األول: ٌمللون العلؾ علٌها واألمر الثانً : ٌكثرون العمل علٌها، ألنن لو لللت العلؾ 

لللت من لوة العند الذي فً النفس، وإذا أكثرت العمل أرهمت وإذا أرهمت بدأت تنصاع بدأت 

 تتروض.

والنفس األمارة بالسوء هكذا ، للل العلؾ ماهو العلؾ؟ الرز واللحم و الخبز و الشحم و  لال

 السمن علؾ ! لكن علؾ شوي رالً خمس نجوم للبشر.

 

. لم ونفسن ال تزال تشتهً لممة، لٌس معناه تؽرفها فً الصحن وترمٌها فً الزبالة، ال!! ال ٔ

فً ؼٌر محلها، لكن لم وال تزال نفسن تشتهً لممة واحدة اتركها من أجل ٌجوز إلماء النعمة 

، أي نموم وأنفسنا ال ”نحن لوم ال نؤكل حتى نجوع واذا اكلنا ال نشبع“هللا.. كٌؾ من اجل هللا؟ 

تزال تشتهً ، لال واحد سمع وإذا أكلنا ال نشبع، لال خبلص ال نشبع مهما أكلنا، هذا الفهم 

 اكلنا ال نشبع اي لم ونفسن التزال تشتهً شًء..المعكوس . واذا 

 

. هذبها بالصٌام، استطعت أن تصوم اإلثنٌن والخمٌس ولو حتى صمت ثبلثة أٌام فً الشهر ٕ

األٌام البٌض التً ٌكتمل فٌها الممر، استطعت تصوم أكثر صم االثنٌن استطعت أكثر اإلثنٌن 

 إذا عندن همة .والخمٌس، لوٌت أكثر صم صٌام داوود بعض األحٌان 

وصم صٌام حمٌمً، فبل تصوم من الفجر إلى المؽرب وعند اإلفطار تمبل على الطعام وتلؽً ما 

كان من أثر بؤضعاؾ أضعاؾ الطعام الذي تؤكله !! صوم حمٌمً، بمعنى تؤكل ماتٌسر عند 

الٌوم العلم  اإلفطار بالراحة تملٌل العلؾ، تملٌل المشتهٌات فً فترة المجاهدة للنفس فٌه لوة، حتى
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الحدٌث أثبت ذلن تؤثٌره على نفس اإلنسان، ما أدري هل نحن بحاجة أن نمول بؤن العلم الحدٌث 

 أثبت أم أنا نثك بما جاء فً الحدٌث من هدٌهه ملسو هيلع هللا ىلص، مادام لد لال فمد صدق علٌه الصبلة والسبلم.

 

خاطر سوء، تمول اللٌلة علٌن لٌام . تملٌل الطعام مع الجهد، كلما رأٌت النفس مصرة على ٖ

اللٌل ساعه ونصؾ لٌام، تمرأٌن سورة البمرة فً ركعتٌن أو فً اإلحدى عشر ركعة التً 

ستكون فً الوتر، وستذهبٌن فً الصباح للشؽل، ماهو طول اللٌل كنت لابم ساعة ونصؾ ألوم 

ٌام وبعد اإلفطار للٌل لٌلً معذور من شؽلً تذهبٌن إلى العمل باجتهاد إلى العمل، وبعد ذلن ص

 من الطعام، جرب هذا ثبلثة أربعة أٌام مع نفسن انظر كٌؾ تخضع النفس مباشرة .

الخٌل الذي لم  -ترونه فً التلفاز –تشبٌه : أحد منكم رأى منظر تروٌض الخٌل؟ الخٌل البري 

 تحاول ٌروض ماذا ٌفعل ؟ ٌحاول أن ٌلمً بصاحبه من على ظهره، هذه نفسن فً السٌر إلى هللا

أن تلمً بن من على ظهرها، لتعرض عن مسؤلة السٌر ٌسهل علٌها فً البداٌة، لكن المروض 

ماذا ٌفعل؟ ٌصر على تروٌض الخٌل، وإذا سمط ٌكتفً أنه سمط وٌمول أن هذا الخٌل ال ٌصلح 

 للتروٌض أم ٌعود مرة ثانٌة؟! إن اكتفى، لن ٌتروض الخٌل، لكن ٌعود مرة ثانٌة وثالثة ورابعة

فً كل مرة ٌعود ماذا ٌحصل للخٌل؟ ٌهدأ للٌبل، ٌٌؤس للٌبل، حتى ٌتهذب، كذلن نفسن فإذا 

وجدت أن هذا الخاطر لد جاءن من نفسن وتؤكدت أنه من النفس عبلجه للل العلؾ وكثر العمل 

. 

 

 . االستدراج من هللا:ٖ

معصٌة، أسؤت األدب عبلجه التوبة والرجوع فً الحال، أما إذا جاءن هذا الخاطر مباشرة بعد 

مع هللا بؤن عصٌت ثم أسؤت األدب مع هللا أكثر بؤنن ما اعتذرت إلٌه، عصٌت وخرجت تضحن 

 بملء فمن مستهتر ال تشعر!

ٌا إخوانً أحدنا لو لطع اإلشارة ثم التفت والحظ أن عسكري المرور لد سجل علٌه المخالفة، أو 

ه، أما ٌحصل للٌل من الملك فً داخله أما فً بعض البلدان الحظ أن آلة التصوٌر صورت سٌارت

 ٌشعر بشًء حس فً داخله: ضبطت!! هذا عسكري مرور!

عندما تخالؾ جبار السموات واألرض، أما تشعر فً داخلن بمراجعه لنفسن؟ كان بعض 

الصالحٌن: إذا حصلت منه هفوة صؽٌرة ٌخشى أن السماء تنطبك علٌه! ٌخشى أن تخسؾ به 

الٌرحم، هللا ؼفور رحٌم، ولكن لعظمة الحك عزوجل فً للبه، فالذي األرض! لٌس ألن هللا 

 ٌعصً والٌشعر بتؤثر فً داخله هذا مستهتر بعظمة من نظر إلٌه سبحانه وتعالى .

ولهذا إذا حصلت من االنسان معصٌة واستهتر بها، فٌجد أن خاطرا آخر ٌمذؾ فً للبه لمعصٌة 

 ٌموت على ؼٌر اإلسبلم إذا لم ٌتنبه والعٌاذ باهلل من ذلن ثانٌة ثم ثالثة ثم رابعة حتى والعٌاذ باهلل

. 
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فإذا اذا شعر االنسان بؤن خاطر الشر جاءه بعد معصٌة لم ٌسارع بالتوبة إلٌها، فعبلج ذلن 

سرعة الرجوع إلى هللا، أستؽفرن، ؼفرانن، رب اؼفر لً وتب علً، لم وصلً ركعتٌن سنة 

ن االن ، ممكن ٌكون عبدن بس رجع الٌن ٌارب التفتنً التوبه مثل التً صلٌتها لبل مجالس م

فً دٌنً ٌارب ردنً الٌن مردا جمٌبل ،انظر الى للبن ستجد ان خاطر الشر هذا لد انصرؾ 

 من للبن.

 

 ماننصرؾ به من هذا المجلس

 

ٌنتهً بنا الحدٌث عند التمٌز بٌن خاطر الخٌر وخاطر الشر، على اعتبار أن خاطر الخٌر 

ٌمٌز بٌنهما إما بالشرٌعة، ماتموله لً أن ٌكون هنان حكم شرعً واضح فً األمر وخاطر الشر 

كان ٌكون مباحا صرفا استحسان السلؾ، فإن لم ٌتضح لً أعرضه على نفسً، أخالؾ نفسً 

بما تجٌب به إال إذا كانت إجابتها متؤثرة بوعظ، ثم إذا مٌزت بٌن خاطرٌن خاطر خٌر خاطر 

شر لد جابنً: إن كان من الشٌطان اصرفه بالذكر، إن كان من شر، ابحث من أي مصادر ال

النفس اصرفه بماذا؟ للل العلؾ و كثر العمل، وان كان من باب االستدراج والعٌاذ باهلل سرعة 

 الرجوع الى هللا و االستؽفار و التوبه.

معصٌة  وكٌؾ امٌز بٌن هذه الثبلثة؟ إذا صرفه الذكر فهو من الشٌطان، وإذا أصر على نوع من

بعٌنها ولم ٌمبل حتى بؤشٌاء أكبر منها فهو من النفس وإال فهو من الشٌطان، وإذا كان جاء بعٌد 

 معصٌة مباشرة فهو من لبٌل االستدراج و العٌاذ باهلل.
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ى آله الحمد هلل الفتاح وصلى هللا على سٌدنا دمحم صاحب إمام األرواح إلى مسالن الفبلح وعل

 وصحبه وسلم تسلٌما كثٌرا..

كان الحدٌث فً المجلس الماضً عن التمٌٌز بٌن خواطر الخٌر والشر، وأن معرفة الفرق بٌن 

خاطر الخٌر وخاطر الشر: بعرضها على الشرٌعة المطهرة فما استحسنته الشرٌعة فهو حسن 

األمر من المباح، وهذا ومالم فهو لبٌح، فإن لم ٌتضح بنص معرفة عند العارض للخاطر أو ألن 

األكثر مباح مطلك هل هو اآلن خٌر له أو شر، ٌعرضه على هدي السلؾ الصالح ماذا كانوا 

ٌستحسنون من ذلن وٌستمبحون، إن لم ٌتضح، اعرضه على نفسن فإن وجدت النفس نشٌطة إلٌه 

 مسارعة فهو الؽالب من الشر.

 

 

بٌن خاطر الشر الذي ٌؤتً من الشٌطان أو تحدثنا بعد ذلن عن أنواع خواطر الشر، كٌؾ نمٌز 

النفس أو الذي ٌكون استدراجا، تتذكرون كنا نذكر أن خاطر الشر إذا دفعه الذكر فهو من 

الشٌطان، وإذا أصر خاطر الشر على نوع معٌن من الشر ورفض أن ٌنتمل حتى إلى نوع أسوأ 

وإذا جاء بعٌد معصٌة أو  منه من الشر فهو من النفس ألنها تلح على هواها وعلى ماترٌد،

 تمصٌر لم ٌتب اإلنسان منها أو استهتر بها فهو من الخطر االستدراج.

وذكرنا أٌضا أنه من الخطر على اإلنسان أن ٌلحظ أن خاطر الشر جاءه بعد معصٌة، معنى هذا 

أن هنان ؼضب من هللا ٌحتاج أن ٌسترضً ربه ٌرجع وٌستؽفر وٌشعر للبه خطورة األمر، فإذا 

 هللا إلٌه ورأى هذا المعنى لبله. نظر

لكن السإال اآلن الذي أوجهه إلى إخوانً الذٌن حضروا المجلس والذٌن شاهدوه، هل ألمتم 

 شًء من هذه الموازٌن على أنفسكم أم ال؟

 

 

ألن هذا العلم علم عمل، خذ هذه المسابل وطبمها، إذا لم تؤخذها ولم تحملها محمل الجد والعمل، 

 ا لم تكن هً الممصودة، أنت سابر إلى هللا، سر هللا بحك بعمل.االستفادة منه

فً هذا المجلس سنواصل إن شاء هللا عزوجل وضع مٌزان آخر لتمٌٌز خواطر الخٌر، للنا أن 

مصدر خاطر الخٌر إما أن ٌكون من هللا مباشرة، إلهاما ٌلهمن هللا )فَؤَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْمَواَها( 

نه لد ٌلهم من هللا إما من الشر أو الخٌر، إما والعٌاذ باهلل استدراجا وتنبٌها أو هذا دلٌل على أ

ٌكون من فضل هللا عزوجل تكرٌما وعطاًء وثوابا، أو أن ٌكون خاطر خٌر من الملن، سمٌناه لو 

 ذكرتم فً المجلس لبل الماضً )لمة الملن( كما جاء فً حدٌث عنه ملسو هيلع هللا ىلص.



 
ٗ٘ 

 

مامعنى هذا الكبلم؟ األعمال الممربة إلى هللا إما أن تكون أعمال ظاهرة: لم صلً ركعتٌن هذا 

إما أن تكون عمل شرٌؾ راق ظاهر، لم تصدق بعشرة دراهم، لم زر أحد األلارب واألرحام، و

من أعمال الملوب: هل حضر للبن مع هللا فً الركعتٌن؟، هل راعٌت اإلخبلص وعدم الرٌاء، 

هل تنبهت من أن التعجب بنفسن فً حال الصبلة، هل راعٌت اإلخبلص عند إعطاء الصدلة لم 

ه تباهً أمام االخرٌن؟، هل راعٌت نفس الفمٌر وأنت تعطٌه أم أشعرته بالمنة وأنت تعطٌه؟ هذ

معانً للبٌة فً المعاملة، هل عندما لررت أن تصوم صدلت فً نٌتن؟ هل استحضرت 

 الممصود من ذلن؟ هذه األعمال الملبٌة، فإذا عندنا أعمال ظاهرة وأعمال للبٌة أعمال باطنة.

لال إن كان الخاطر من األعمال الباطنة فهو من هللا عزوجل مباشرة ألن األمور الباطنة الملبٌة 

 ادران ساداتنا المبلبكة ال ٌطلعون علٌها فً نفس االنسان. هذه فوق

 

لال: إن كان ناصح فإن لبلته فبها ونعمت لم تمبله ٌنصرؾ فهو من المبلبكة )لمة الملن( ألن 

ٌمشً، ترٌد مثل لذلن؟ أما استٌمظت لٌلة من اللٌالً فً الثلث األخٌر  الملن ٌنصحن فإذا مالبلت

من اللٌل فتحت عٌنٌن نظرت إلى الساعة الثانٌة والنصؾ الساعة الثالثة، خطر فً للبن لماذا ال 

أتوضؤ وأصلً ركعتٌن، أجرب الصبلة التً ٌسمونها صبلة اللٌل ٌتكلمون عن لٌام اللٌل، لٌام 

عتٌن صبلة اللٌل، أو نعٌد حال كنا فٌه مع هللا نصلً فً اللٌل، خطر فً اللٌل نشوؾ نصلً رك

للبن هذا ثم جاءن خاطر ؼٌره: للٌل اؼمض عٌنً عشرة دلابك كمان أنام وألوم إن شاء هللا بعد 

 ذلن، استٌمظت على أذان الفجر! فاتن لٌام اللٌل.

ؾ هذا لمة ملن، فلمة الملن مالذي حصل هنا؟ الذي جابن هذا ناصح أنت لم تلتفت إلٌه فانصر

تؤتً ناصحة على سبٌل التعرٌض وتنصرؾ ال تستمر فً نفس اإلنسان. لكن الذي ٌؤتً من هللا 

 ٌؤتً بموة تشعر كؤن الخاطر ٌحملن على أن تموم وتعمل فعل الخٌر.

 

ٌر إن لبلها هللا من عبلمات المبول لعمل الخٌر الذي تعمله أن ٌمذؾ هللا فً للبن لالوا: أعمال الخ

 فتح باب عمل خٌر آخر، عملت على الخٌر اآلخر تنفتح شهٌتن لعمل خٌر آخر وهكذا.



 
ٗٙ 

فكل عمل خٌر ممبول من عبلمات لبوله: أن هللا ٌفتح مثوبة ٌثٌب صاحب عمل الخٌر بؤن ٌٌسر 

المٌزان الثالث؟ ان جابن هذا الخاطر من الخٌر بعد عمل صالح عملته له فعل خٌر أكثر، اتضح 

 فهو من هللا مثوبة.

 

 

 لال العلماء: أن معرفتن لمصدر خاطر الخٌر ٌعظم شهود المنة فً للبن هلل..

 

المبلبكة خصٌصا * خاطر الملن: لما تشعر أن هللا ساق إلٌن محبوبا من محبوبٌه ملكا من 

 لٌكلمن لٌنصحن، تشعر فٌه كرم هللا معن تشعر عظمة هذه المعاملة اإللهٌة.

أنا نابم فً ؼفلة افتح عٌنً أشعر بملن من المبلبكة ٌكلمنً، أي ٌمذؾ خاطرا فً للبً، ٌنبه 

للبً ٌمول لً: لم صلً ركعتٌن، ملن ٌكلمن!! كٌؾ تكلمون المبلبكة؟؟ المبلبكة ماتكلم إال 

بٌاء؟؟ نمول: ال، الوحً ما ٌنزل إال على األنبٌاء، التشرٌع الٌكون إال على األنبٌاء، لكن لمة األن

الملن مخاطبات المبلبكة نعم ٌعطٌها هللا عزوجل المإمن الصالح، بل إذا صفا للبن أكثر وأكثر 

 ٌمكن أن تسمع بؤذنن خطاب المبلبكة، من اٌن جاء هذا الكبلم؟

عمران بن حصٌن تسلم علٌه المبلبكة رضً هللا عنه تعالى وأرضاه، من الحدٌث الصحٌح أن  -

كان لد ابتلً بببلء وكانت ثمرة هذا الببلء وصبره ورضاه وحسن معاملته لربه فٌما ابتبله فٌه 

أن المبلبكة كانت تلمً علٌه السبلم وكان ٌسمع تسلٌم المبلبكة، مالفابدة من ذلن؟ هل تسلٌم 

من لربن إلى هللا؟ أن ملن كلمن أو خاطر للبن فٌها زٌادة؟ الحمٌمة  المبلبكة ٌزٌدن أو ٌنمصن

 أن النافع والضار هو هللا ال مبلبكة وال إنس وال جن وال أحد.

لكن المعنى هنا أن هللا لد الطفن، معنى هذا الكبلم أن هللا ٌبلطفن! اسمع ٌا سابر إلى هللا ٌامرٌد 

ً إلباله على هللا ٌتهٌؤ إلٌه من إكرامات هللا له، ٌتهٌؤ هللا، ٌامرٌد المرب من هللا، إن الصادق ف

لمبلطفات هللا سبحانه وتعالى لعبٌده، هذا ٌزٌد الملوب معرفة باهلل، ٌزٌد الملب استشعارا لفضل 

 هللا.

 

، *اإللهام : وأما الذي تشعر أن هللا لذفها فً للبن مباشرة هذا إلهام }فَؤَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْمَواَها{

فهو عبلمة اعتناء من هللا تعالى بن، أن ٌخاطب هللا تعالى للبن هذا عطاء من هللا عزوجل، 

اسمع ال تخلط!! فتمول: خاطبنً ربً فً للبً، لال لً: اللٌلة لو نمت مافً مشكلة، لو ما 

 صلٌت!! هذا الذي خاطبن الشٌطان التجعل الشٌطان ربن!

ر الكبلم بعد ما وضعناه على محان الشرٌعة واعتبار الضابط هنا: الشرٌعة، إذا تؤكدنا أنه خٌ

السلؾ الصالح ومخالفة النفس، الكبلم مابعد ذلن، اإللهام عطاء من هللا عزوجل ٌبرز من 
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حضرته إلى للب الصادلٌن من عباده، ٌمذفه فً للب عباده، من األمة محدثون وإن منهم عمر، 

لد كان فٌما مضى لبلكم من األمم أناس “كما ذكر السٌوطً فً الجامع الصؽٌر بسند صحٌح: 

ٌؤتً سٌدنا عمر بن الخطاب فٌلهمه ” محدثون، فإن ٌن فً أمتً أحد منهم فهو عمر بن الخطاب

هللا ٌلمً فً للبه )ٌارسول هللا لو اتخذنا من ممام ابراهٌم مصلى( فٌنزل جبرٌل علٌه السبلم من 

مَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّى{، تؤخذ السماء السابعة ٌمول لسٌدنا دمحم فً المران الكر ٌم: }َواتَِّخذُواْ ِمن مَّ

سٌدنا عمر ؼٌرة ربانٌة على أزواج النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فٌمول: )ٌارسول هللا لو أمرت زوجاتن بالحجاب( 

صلى هللا علٌه واله فتؤتً اآلٌة التً تؤمر زوجات رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بالحجاب، حتى لال رسول هللا 

 رضً هللا عنه تعالى وأرضاه.“فإن ٌن فً أمتً أحد منهم فهو عمر بن الخطاب“وسلم: 

 

ٌمؾ سٌدنا عمر بن الخطاب كما جاء أٌضا فً النص الصحٌح فً األثر الصحٌح ٌمؾ على 

المنبر ٌخطب فً أٌام خبلفته الراشدة عمر رضً هللا عنه، وهو فً الخطبة خرج عن مساق 

ة ولال: )ٌا سارٌة الجبل، ٌا سارٌة الجبل، ٌاسارٌة الجبل( فؤخذ الصحابة ٌلتفتون إلى الخطب

بعضهم البعض، جاء فً أسد الؽابة أن سٌدنا علً بن أبً طالب لما رأى الصحابة ارتبكوا فمال: 

)دعوه فسوؾ ٌسرى عنه اتركوه(، فهم سٌدنا علً المسؤله، فلما انتهى من الصبلة سؤلوا سٌدنا 

ٌا “مالذي جرى ٌاأمٌر المإمنٌن؟ لال: ومالذي جرى؟ لالوا: كنت تخطب فإذا بن تمول:  عمر:

، لال: نعم خطر بملبً أن العدو ٌلتؾ على سارٌة من جهة الجبل ”سارٌة الجبل ٌا سارٌة الجبل

)تبعد ثبلثة اآلؾ كٌلو(، جاء الجٌش فسؤلوهم لالوا: سمعنا صوتا كصوت  Eمن نواحً سمرلند 

ٌاسارٌة الجبل، ٌاسارٌة الجبل، مالذي حصل؟ الذي حصل هذا إكرام من هللا ساله  عمر ٌمول:

إلى للب سٌدنا عمر، مالذي أشعر عمر فً تلن اللحظة بؤن سارٌة ٌحتاج إلى هذا التنبٌه؟ هللا 

 ألهم سٌدنا عمر ذلن األمر، هللا ألهمه.

لى النظر، نظر بعٌن ؼٌر دخل أحد األعراب كان ٌنظر إلى امرأة نظرة مما حرم هللا تعا -

صحٌحة فلما جلس فً مجلس سٌدنا عثمان ذو النورٌن رضً هللا عنه، تؽٌر وجه سٌدنا عثمان 

لال: أٌزنً أحدكم بعٌنٌه ثم ٌؤتً إلى مجلسنا دون أن ٌستؽفر؟، صرخ األعرابً: لال: أوحً بعد 

 ” .ر بنور هللااتموا فراسة المإمن فإنه ٌنظ“رسول هللا؟!! لال: ال، لكنها الفراسة، 

هذا فً أمور التعامبلت مع البشر، هً فً أحوال معاملتن الخاصة مع هللا أدعى وأعظم، فإذا 

استشعرت أن هللا اآلن ٌمول لن: لم فصل ركعتٌن، أن هللا اآلن ٌمول لن لم فتصدق، أن هللا 

هللا “عر: ٌلهمن أن تتحرن نحو الخٌر، بادر ال تتؤخر ابدأ سارع استجب إلى ربن وأنت مستش

 ”.تفضل علً
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ترٌدون فابدة اخرى لهذا الموضوع؟ أن نعرؾ ونستشعر ونحس أن هذا الخاطر من الخٌر جاء 

إلهاما من هللا عزوجل، بؤن تتخلص من مرض العجب، وسٌؤتً الكبلم عن تفصٌله فً أمراض 

ن ٌؽلب على للبن شعور أنن أنت الذي عملت من نفسن من الملوب فً آفات النفس، العُجب: أ

ذاتن تمن على هللا، أنا صلٌت اآلن أعطنً، أنا زكٌت اآلن أعطنً، بعرلً كما ٌمولون هذا 

 استحماق )أنا خٌر منه خلمتنً من نار وخلمته من طٌن( التً ضٌعت إبلٌس.

 

الصالحة كان بداٌته خاطر مالذي ٌحمٌن من العجب؟ كلما استشعرت أن كل عمل من األعمال 

من هللا عزوجل، أو خاطر جاءن من الملن ساله هللا تعالى إلٌن هل ٌمكن أن تعجب من نفسن؟ 

هل ٌمكن أن تمن على هللا بعمل أنت استشعرت وشعرت أنه ألهمن إٌاه؟ أنه ساق إلٌن ملكا 

ن للنفس أن تلعب نورانٌا، اذا استشعرت هذه المعانً لبل أن تعمل األعمال الصالحة فبل ٌمك

علٌن، لكن إن فرضا صلٌت، زكٌت، صمت، حجٌت، لرأت المران الكرٌم ماشاء هللا رتلت 

أتمنت المخارج والحروؾ، حفظت، أجزت فً الحفظ ماشاء هللا علٌن، صرت تموم شًء من 

اللٌل صرت تصوم شًء من النافلة، بدأت النفس تشعر: أنا فعلت، كانوا ٌمولون أن إبراهٌم بن 

م رحمه هللا زار أحد الناس الذٌن ٌعرفهم فلما جاء أراد أن ٌمضً حاجته وتوضؤ أراد أن أده

هاتً السجادة  -ٌكلم زوجته-ٌصلً ركعتٌن، فمال: انتظر حتى آتٌن بسجادة تصلً علٌها ٌافبلنة 

التً جبنا بها من الحج، لٌست الحجة هذه وال التً لبلها، الحجة التً لبل التً لبلها، فاسترجع 

سٌدنا إبراهٌم بن أدهم لال: إنا هلل وإنا إلٌه راجعون، لال: وماذان، لال: أبطلت ثواب ثبلث 

 حجج فً لحظة! صرت تستعرض ما الحجة التً لبلها والتً لبلها والتً لبل التً لبلها!.

 

بعض الناس تزورهم ٌمول: هاتوا لنا التمر الذي جبناه من العمرة لٌست هذه العمرة، العمرة التً 

لبلها، للنا: ال بؤس افرح بالحج وافرح بالعمرة حدث بنعمة هللا، لكن انتبه التشعر بشًء من 

المنة، تعرؾ أٌن المحن فً ذلن؟ لما تحصل لن مصٌبة أو مشكلة، كلنا تحصل لنا مشاكل 

أجارنا هللا وإٌاكم من المصابب، إذا جاءت مشكلة وحصلت لن، إن ؼلب على للبن الؽفلة عن 

هذا الخاطر كان من هللا األعمال الصالحة، تبدأ آثار االنهٌار: رب ماذا فعلت؟ ماذا  استشعار أن

عملت؟ ماذا ؼلطت؟ ٌارب لماذا المصٌبة هذه، انظر هإالء الذٌن ٌعصونن ٌفعلون كذا وكذا 

لماذا أنا من بٌن الناس كلها، أنا الطابع المستمٌم تجٌب لً هذه المصٌبة!! اخسر فً هذه الصفمة، 

نجح بالترتٌب الفبلنً! من أٌن دخل الشٌطان علٌن هنا بهذا العجب؟ من أٌن ضعفت علٌن ما أ

نفسن؟ عندما فعلت الخٌر ؼفلت عن أن هذا الخٌر الذي فعلته كانت بداٌته خاطر هللا ساله الٌه، 

 هو فضل من هللا تعالى..
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كر هللا على أن وفمنً ولهذا كان السلؾ الصالح إذا عمل احدهم عمبل صالحا ٌمول: أحتاج أن أش

إلى هذا العمل الصالح، ثم ٌمول أحتاج أن أشكر هللا ألنه وفمنً ألن أشكره على العمل الصالح، 

فٌرى أنه فً دوام الحٌاء من هللا سبحانه وتعالى.. هذه معانً، لكن هذه المعانً علٌها لوام 

اتنا وجهادنا وأعمالنا سٌرن إلى هللا، ألن هللا عزوجل ؼنً عن صبلتنا وصٌامنا وحجنا وزك

 كلها، ولكن ٌناله التموى منكم، إذا رأى من للوبنا استشعار هذه المعانً ثمَّن هذه االعمال.

لد سمعت عن احد مشاٌخ الشام الشٌخ دمحم شمٌر حفظه هللا والعلماء ٌنملها عن من لبله لكننً 

فار، انتبه للكبلم هذا لكن ال سمعتها منه لال كلمة هزتنً كثٌرا، لال: األعمال الصالحة كلها أص

تاخذ نصفه وتترن البالً، األعمال الصالحة كلها أصفار الصبلة صفر، الحج صفر، الزكاة 

 صفر، الصدلة صفر، الذكر صفر، التبلوة صفر، ورلمها اإلخبلص.

معن صفرٌن ثبلثة اصفار أضفت جنبها رلم صارت كم؟ ألؾ، صفرٌن مابة، ثبلثة أصفار ألؾ 

عشرة آالؾ، تزٌد كلما زدت األعمال الصالحة تزٌد، لكن لو أبعدت الرلم هذا؟  أربعة أصفار

 أصبحت أصفار اللٌمة لها، لال: أعمالنا الصالحة كلها أصفار ورلمها اإلخبلص هلل عزوجل.

واإلخبلص عمل وال معنى؟ اإلخبلص معنى نعٌشه لهذا فً سٌرن إلى هللا، األساس هو 

 جعل األفعال واألعمال تثمر فٌما تمابل به ربن سبحانه وتعالى.المعانً، والمعانً هً التً ت

 

 خاطر خٌر فً باطنه شر

 

هذه لصة على سبٌل الدعابة وهً لصة مإسفة حصلت، شاب أراد أن ٌخرج لشًء من األعمال 

التطوعٌة الخٌرٌة، أصحابه لالوا: عندنا عمل تطوعً نرٌد أن ننمذ أناس ونساعد فمراء 

أنانً حمسوه، سٌخرج لعمل خٌري عندما لبس وخرج مستعجبل تؤخر خمسة ومحتاجٌن، ال تكن 

دلابك عن الموعد جاءت أمه عجوز على باب البٌت، ولدي ولدي أنا جبت من السوق، األكٌاس 

ثمٌلة ساعدنً أدخلها على المنزل، ٌاأمً أنِت على أكٌاس سوق بطاطس وطماطم، أنا سؤخرج 

، ٌا ابنً ساعدنً للٌبل دلابك، ٌا أمً أنا مستعجل، أمه لمساعدة ناس فً مسؤلة مهمة وكبٌرة

ولفت فً طرٌمه، ٌا أمً هللا ٌحفظن امسن بكتؾ أمه، ٌا أمً هللا ٌحفظن هذا إنماذ أرواح، ٌا 

 أمً ابعدي هللا ٌبارن فٌِن سمطت أمه على األرض وانكسرت رجلها.

مساعدة ناس، إلى دعوة إلى هللا العمل فً مبدأه خٌر أو شر فً بداٌته؟ هو ذاهب إلى أٌن؟ إلى 

إلى مساعدة فمراء، إلى أعمال إؼاثٌة، إلى جهاد، إلى أي عمل خٌر، لكن فً الطرٌك ارتكب 

معصٌة ال تكافبها األعمال الخٌرة األخرى، مالسبب؟ أن استجابته لهذا الخاطر كان فٌها نوع من 

 إؼفال احتمال ورود الشر واالستدراج من الشٌطان.

 

 ر الخٌر الذي فً باطنه شرمعرفة خاط
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. عجلة دون تؤنً: ٌستعجل فبل ٌفكر ما األفضل، وال فً كٌفٌة ٌعمل هذا العمل، عجلة دون ٔ

 تؤنً ٌعنً دون تفكر فً الممصود، دون تؤنً دون النظر إلى كٌؾ تإدٌه .

 

 وال-. أمن دون خوؾ: ما فكر إن كان لد أخطؤ فً المعاملة مع هللا، لد ال أكون مخلصا، ٕ

فكر واشتؽل اخرج إلى الخٌر واخشى أن ٌكون عندن نمص  -أعنً بهذا التفكٌر بؤن تتراجع

إخبلص، الٌؤتً الشٌطان ٌضحن علٌن، أنت ؼٌر مخلص.. أحسن اجلس! وإذا أنت جلست 

وفرت على الشٌطان، أصبل هو لماذا ٌحتال علٌن بالرٌاء؟ لٌحبط العمل الذي ٌزٌدن االجر، 

ٌمول لن شكرا، لكن ال!! أمن فً ؼٌر خوؾ، أي: ماحسبت حساب فؤنت وفرت علٌه الجهد 

 للعوالب، ماخفت أن ٌكون هنان نمص فً الصدق فً تصحٌح النٌة .

 

 . نشاط فً ؼٌر خشٌة: تإدي العمل باجتهاد لكن أثناء أداء العمل بنشاط دون شعور بالخشٌة.ٖ

 

ما ممصودن من هذا العمل، . عمى على العالبة: مامعنى عمى على العالبة؟ ٌعنً مافكرت ٗ

لررت أن تعمل عمبل خٌرٌا.. إؼاثٌا، لماذا تعمله؟ فمط ألنه إنسانً؟ أم ترٌد بذلن أن تتمرب إلى 

هللا بعمل ٌحبه هللا؟ ترٌد أن تستخرج من للبن معنى الرحمة، الراحمون ٌرحمهم الرحمن تبارن 

مال الخٌرٌة التً تحولت بعد ذلن وتعالى، فالنظر فً عوالب األمور أساس، ولو رأٌتم اكثر األع

إلى أعمال خاطبة أو تضر المسلمٌن أو تضر بالدعوة إلى هللا عزوجل لوجدتم الذٌن استجابوا 

 لها لد ٌكونوا ممن أرادوا الخٌر لكن أؼفلوا هذه األربعة..

 

كانوا فً عجلة فً ؼٌر تؤن، ونشاط فً ؼٌر خشٌة، وأمن فً ؼٌر خوؾ، أي من هللا وعمى 

البة عدم النظر إلى عوالب األمور، ٌكون خاطر خٌر استجب وسارع، أمرنا بالمسارعة عن الع

الى الخٌر لكن فرق بٌن المسارعة وبٌن العجلة، المسارعة أن تخرج من نفسن لرار العمل 

وتبدي هلل عزوجل همة العمل، لكن العجلة عدم النظر فً كٌفٌة أداء العمل على طرٌمة ٌحبها 

 هللا.

 

صلى عشرٌن ركعة فمد أدى التراوٌح كاملة كما جاء فً السنة التً علٌه الخلفاء  سمع أن من

األربعة والمذاهب األربعة وجمهورنا، ترٌد ثمانٌة صلٌها ثمانٌة، ترٌد ستة صلٌها ستة، ترٌد 

عشرة صلٌها عشرة، صلٌها ركعتٌن ال تجعل المسؤلة لضٌة، لكن الممرر عند الجمهور من أهل 

التراوٌح عشرٌن، لال شخص: أنا أرٌد إكمال سنة التراوٌح، صلى عشرٌن، أٌن العلم أن كمال 

تذهب؟ لال: سؤذهب للمسجد الفبلنً، لماذا؟ ألنه وهللا شٌخ ضرب الرلم المٌاسً!!! هللا اكبر.. 

آمٌن بعد الفاتحة بسم ميحرلا نمحرلا هللا لل هو هللا احد، هللا اكبر، بسرعة ٌكمل صبلة التراوٌح، 

لصمد، الركعة الثانٌة لم ٌلد الركعة الثالثة. لماذا بحثت عن المتعجل هنا؟ هذه العجلة هللا ا
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المذمومة ماٌكاد ٌركع إال اعتدل، ما اإلشكال هنا؟ أنه أدى العمل كامبل لكنه لم ٌؤخذ هنا ال 

 الخشٌة وال التؤنً وال الخوؾ وال النظر فً العالبة ثمرة الصبلة.

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

عرفة التفرٌك بٌن خواطر الخٌر وكٌؾ نتعامل معها التً من هللا مباشرة إلهاما، والتً من بم

المبلبكة لمة، وخرجنا منها بمعرفة كٌؾ نفرق بٌن خاطر الخٌر الحمٌمً والشر الذي ٌؤتً فً 

 صورة الخٌر.

ه بمً عند انصرافن من هذا المجلس هل ستعمل بمثل هذا الكبلم؟ هل ستخصص ولت تتؤمل فٌ

 وتتفكر؟ هذا سٌرن الى هللا.

اللهم ٌامن وفك أهل الخٌر للخٌر وأعانهم علٌه وفمنا للخٌر وأعنا علٌه، التحرمنا خٌر ماعندن 

بشر ماعندنا فضبل وإحسانا وجودا وامتنانا برحمتن ٌا ارحم الراحمٌن، واللماء بإذن هللا فً 

وكٌفٌة التخلص منها أعاذنا هللا  المجلس المادم للحدٌث عن مداخل الشٌطان على نفس اإلنسان

 وإٌاكم من الشٌطان والحمد هلل رب العالمٌن ..
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الحمد هلل حمداً ندخل به فً حصنه من شر شٌطان وأذاه ومداخله وسواسه وصلى هللا وسلم على 

ء لٌلها كنهارها من حصن أمته بهدٌه وتذكٌره وتنبهٌه وتعلٌمٌه حتى تركها على المحجة البٌضا

اللهم صل وسلم وبارن على سٌدنا و موالنا دمحم وعلى آل بٌته وأصحابه وعلى تابعٌهم و 

 التابعٌن لهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن.

كان الحدٌث فً المجلس الماضً لد انتهى بنا إلى األخذ بمعرفة الموازٌن التً نمٌز بها بٌن 

ع خواطرالشر لندفعها بما ٌتناسب معها وأنواع الخواطر فنمٌز بٌن خاطر الخٌر والشر وأنوا

خواطر الخٌر لنتلمها بما ٌلٌك واألدب مع المصدر الذي تؤتً عنه، وختم المجلس الماضً 

بالتمٌٌز بٌن خاطر الخٌر الحمٌمً وخاطر الشر الذي ٌؤتً فً صورة الخٌر لٌولعنا فً شر أشد 

 منه أو لٌفوت علٌنا خٌراً أكبر منه.

.. لعلِن من المجلس الماضً والذي لبله إلى اآلن ابتدأت تخاطب نفسن فً شؤن على كٍل لعلنَ 

الخواطر، بالمناسبة لبل أكثر من خمسة عشر سنة تمرٌباً كان درس عن الخواطر مع بعض 

إخواننا من الطبلب كنا نمرأ فً منهاج العابدٌن لحجة اإلسبلم الؽزالً، ولما جاء عند ذكر 

 الشباب أي كتبوا المسؤلة ففوجبت بعدها بشهر بشهرٌن بؤحد الشبابالخواطر وجاء شرحها لٌد 

 

 

صمم برنامجاً على الحاسوب تدخل علٌه الخاطر ٌسؤلن أسبلة شًء فشًء إلى أن ٌوصلن هذا 

خٌر أو شر، ومن أي مصدر جاء .. كان فً تلن الفترة الٌزال بدابٌاً ال أدري هل طوروه 

ا ٌمكن أن ٌُعمل فً نشر هذا العلم بٌننا، نحن بحاجة الٌوم الشباب أم ال؟! لكن هذا ملمح إلى م

فً سٌرنا إلى هللا إلى إحضار هذا العلم فٌما بٌننا، إحضاره على مختلؾ المستوٌات فً 

الجامعات فً المدارس فً السوق فً المسجد فً تعامبلتنا فً خروجنا فً رحبلتنا، دعونا 

التً تعٌننا فً سٌرنا إلى هللا عزوجل، إذا جلستم  نتذاكر مع بعضنا البعض فً مثل هذه المعانً

مع بعضكم فً مناسبة فً خروج فً دخول على البحر فً الجبل تذاكروا فً شًء من هذه 

المعانً، إذا أعطى هللا عزوجل أحدكم ُمكنة إما فً برمجة أو فً ؼٌرها، ٌفكر فً كٌفٌة خدمة 

نت وظفوا إمكانٌاتكم فً إحٌاء هذا العلم بٌن األمة هذه المعانً من كانت لدٌه ُمكنة إعبلمٌة أٌاً كا

ألنه روح الدٌن، وعلٌه مدار ارتماء أمتنا .. ألمة عندما ربى أعداد منها نور الدٌن زنكً بالمرب 

من هذا المكان فً جبل لاسٌون على إحٌاء علوم الدٌن كان خرٌجو هذه المدارس أمثال صبلح 

وبً الذٌن فتحوا بٌت الممدس، األمة بحاجة إلى تثوٌر علم الدٌن األٌوبً وجٌش صبلح الدٌن األٌ

 السلون السٌر إلى هللا عزوجل ..
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 رحلة الشٌطان فً عداء اإلنسان

 

حدٌثنا فً هذا المجلس عن مداخل الشٌطان أجارنا هللا تعالى وإٌاكم منه، نحن اتفمنا أن كٌد 

ٌْطَ  ٌْدَ الشَّ اِن َكاَن َضِعٌفاً{ واتفمنا أنه ٌدفع بالذكر، فما الشٌطان ضعٌؾ، هللا أخبرنا بذلن }إِنَّ َك

الحاجة إلى الخوض فً تفاصٌل مداخل الشٌطان؟؟ نحن بحاجة إلى ذلن ألن هذا ٌعطً اإلنسان 

 التبصر بنفسه هو.

الشٌطان إذا ذكرت هللا خنس، لكن الشٌطان من أٌن ٌدخل علٌن؟ وهللا لوال ظلمة النفوس، لوال 

ء، لوال حظوظ النفوس، لوال أمراض الملوب، ما استطاع الشٌطان أن أمارٌة النفوس فً السو

ٌدخل.. ٌعنً ٌمكن أن ٌصل اإلنسان إلى حالة الشٌطان فٌها ال ٌستطٌع أن ٌوسوس له؟ نعم 

الجامع الصؽٌر للسٌوطً -” إن الشٌطان لٌفرق منن ٌا عمر“ٌمكن والدلٌل لال رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: 

لٌس فمط الشٌطان ٌعجز عن اللعب بملبن والوسوسة ٌخاؾ من ظلن ٌشرد ٌهرب  -بسند صحٌح

اٌه ٌا ابن الخطاب والذي نفسً بٌده ما لمٌن الشٌطان لط سالكا فجا إال “من ظلن ولال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص : 

 أي أن الشٌطان ال ٌصلح أن ٌمترب من ذات لد إمتؤلت بهذه المعانً..” سلن فجا ؼٌر فجن

 

ومن عبلمات أصحاب هذه الذوات أنهم ال ٌؤمنون جانب الشٌطان، طٌب الشٌطان ال ٌمدر أن 

ٌمترب منهم هو ال ٌمدر أن ٌمترب منهم ألنهم لد هذبوا أنفسهم رلوها هلل عزوجل أٌضا هم لم 

 ٌؤمنوا جانب الشٌطان.

 

عنه ورحمه  كانوا ٌذكرون عن إمام أهل السنة فً زمانه أحمد بن حنبل رضً هللا* لصة : 

ونفعنا به لما كان فً سكرات الموت رزلنا هللا وإٌاكم حسن الخاتمة وخفؾ عنا سكرات الموت 

كان أصحابه من حولٌه عندما ٌرون السكرات تؤخذ به ٌرددون حوله ال إله إال هللا سنة عندما 

إال هللا النه  ٌحضر أحدكم عند محتضرأن ٌردد عند مسمعه ال إله إال هللا ال ٌمل له لل لل ال إله

كرب الموت وشدة الموت تجعل اإلنسان لد ٌستثمل أحٌاناً الكبلم الذي بجانبه فتكون آذٌته جعلته 

ٌستثمل ال إله إال هللا وهو فً آخر عمره لكن رددها على مسمعه فإن نطك اسكت أفتكر أن ٌكون 

 هذا آخر كبلم فإن نطك بشًء آخر كرر ال إله إال هللا على كٍل.

ند اإلمام أحمد بن حنبل، فكانوا ٌمولون له: ال إله إال هللا، فكان هو ٌمول: ال لٌس بعد كانوا ع

لٌس بعد!! إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ٌمولون: ال إله إال هللا وهو فً سكرات الموت ال ٌنطك 

افاق بها وهو ٌمول: ال لٌس بعد!!، فؤخذهم وجوم خافوا للموا طبلبه وأحبابه ففتح عٌنه بعد أن 

للٌبلً فمال: هل كنتم تمولون شٌباً هل كنتم تمولون شٌباً؟؟ لالوا: نعم كنا نمول ال إله إال هللا وكنت 

منه لد ظهر لً وهو  -أعاذنا هللا-تمول ال لٌس بعد، لال: أما وإنً لم أكن أكلمكم ولكن إبلٌس 

فسً فؤلمى هللا على عاٌض على إصبعه ٌمول آه أفلتَّ منً ٌا ابن حنبل!! ٌرٌدنً أن أعجب بن

العجب، فملت له: ال لٌس بعد.. أي ما دامت الروح فً الجسد فبل ٌمكن أن آمن هذا المكر. 
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هإالء أصحاب النور الذي ال ٌستطٌع الشٌطان أن ٌلج إلى للوبهم هم أكثر الناس تنبهاً وتحذراً 

 ن .وحٌطةً انتباهاً من مداخل الشٌطان لهذا نحن بحاجة لمعرفة مداخل الشٌطا

 

أوالً لنفمه فً هذا الطرٌك ونعرؾ أن هنان أنفسنا ال ٌموى الشٌطان على التؤثٌر على اإلنسان إال 

بمدر السوء الذي فً نفسه هو، اإلنسان بمدر النصؾ الذي منن الشٌطان ٌستطٌع أن ٌصل إلٌن 

ٌٌؤس وكلما ارتمٌت كلما ضعفت صورة الشٌطان معن لكنه ٌحاول أن ٌدلك فً الحٌل األمورما 

 الشٌطان مادامت الروح فً الجسد ..

 

 

هنان سبعة مداخل ذكرها أهل العلم للشٌطان، هذه المداخل السبعة تستطٌع أن تعتبرها أمثلة أي 

مبلمح لمداخل الشٌطان أما تفاصٌلها ٌمكن أن تتفرع منها سبعٌن.. سبعمابة.. سبعة آالؾ.. 

ال ٌمل وال ٌكل، لكن السبعة هذه أساسٌة التً من خبللها  سبعمبة ألؾ ال منتهى لها، الشٌطان

 ٌدخل الشٌطان .

لررت أن تعمل شًء من الصالحات، ال ما فً داعً!! أذن الفجر لم صل، تعبان نام هللا ؼفور 

عمل رحٌم!! ٌعنً الؽً فكرة العمل، وَردُها باالستعاذ باهلل منه ومخاطبة النفس بإنً فً حاجة لل

وإن لم أعمل فبَم ألمى هللا؟ كٌؾ أرضً هللا ؟ كٌؾ أهذبن ٌا نفسً األمارة بالسوء ؟ هذا الجواب 

على من؟ على الشٌطان؟! ال، الشٌطان ال ٌحتاج إلى منالشته، الشٌطان: )أعوذ باهلل من الشٌطان 

من أٌن؟ الرجٌم( لكن هذا الجواب على النفس التً استمبلت وسوسة الشٌطان، الوسوسة تكون 

فً للب مإثرة فً النفس، أنت تجٌب على أثر الشٌطان فً نفسن أنا بحاجة إلى العمل فإذا لال 

اإلنسان أنا بحاجة إلى العمل ٌنصرؾ الشٌطان؟ ٌنصرؾ عندما تذكر هللا، سكت ٌرجع مرة 

 أخرى ٌمول لن : اعمل العمل لكن لٌس اآلن!! بعد للٌل.. وهذا المدخل الثانً..

 

بعد للٌل.. ؼداً بعد ؼد!! فمط فترة اإلجازة، اآلن بدأت عندي عطلة أخلص العطلة وأرجع إن 

شاء هللا أحافظ على الصبلة، وبعدها نبدأ ننتظم فً الصبلة بعدالعطلة ولكن ٌمول لن الزكاة!! 

 تمول: أخلص الصفمه الفبلنٌة وأبدأ أخرج الزكاة، أترن الربا!! ال ال بس بالً لً عدد معٌن

حتى أكون فً مستوى معٌن فً العمل والدخل، التسوٌؾ التؤجٌل ؼداً بعد ؼد، ؼداً بعد ؼد، فمط 

 لما أتزوج وإن شاء هللا أستمٌم وأكون تمام ..
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 عبلجه:

بالنسبة للشٌطان: اإلستعاذ باهلل مالنا منه إال االستعاذ باهلل منه الذكر ٌخنس.. وبالنسبة للنفس : 

 أمرٌن :

الموت، أن الموت له موعد ٌستؤذنن؟ فً أي ولت ٌؤتً، افرض جاءن الموت األول : تتذكر 

لبل أن تتزوج؟ كٌؾ تعمل مع هللا؟ تمول: ٌارب أنا للت أرٌد أعمل صالح لكن لما أتزوج؟!! 

جاءن الموت لبل أن تنال الصفمة وتترن الربا، جاءن الموت لبل انتهاء اإلجازة الصٌفٌة، تذكر 

 الموت.

 

أن لكل ٌوم عمله، إن أدٌت عمل هذا الٌوم استمبلن الٌوم الثانً وفٌه عمل ٌحتاج الثانً :تذكر 

فَت إلى الٌوم الثانً وعملت عمل الٌوم فً الٌوم الثانً، عمل الٌوم  أن تموم به، فإذا أجلت َسوَّ

الثانً متى ستعمله؟ اتضحت؟ إن فرصة من فرص االرتماء من هللا فً مٌادٌن المرب لد فاتتن! 

مكانن هذا الٌوم أن ترتمً إلى هللا، لما أجلت فاتتن فرصة من فرص اإلرتماء، ؼٌرن كان بإ

 وفك فٌها إلى هللا عزوجل، هذا الرد على المدخل الثانً..

لكن للت: أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم ذكرت هللا خنس الشٌطان، فملت لنفسن: الموت لادم 

ل الؽد؟ ال خبلص اعملً لالت النفس: حاضر وإذا أجلت عمل الٌوم إلى الؽد فمتى أعمل عم

 سؤعمل، ٌتركن الشٌطان؟ ال!! ما ٌتركن ٌؤتٌن مرةً ثالثة ٌؤتٌن من المدخل الثالث..

ٌمول لن الشٌطان اعمل هذا العمل لكن دع الناس ٌرون، عرؾ الناس، لماذا أعرؾ الناس؟ 

هذا لما ٌرونن سٌمتدوا بن فً الخٌر،  سٌكون فٌه رٌاء؟؟ ال ال!! لما ٌرونن سٌحترمون أكثر،

خلهم ٌرونن.. طبعاً جٌد أن ٌمتدي الناس بالخٌر هنان من ٌصدق، لكن )ٌطلب( أحٌاناً ٌلعب 

 الشٌطان علٌن مثل هذه اللعبة: تكلم لل عملت كذا وكذا..

جاء * لصة: كان أحد تبلمٌذ اإلمام عبد الوهاب الشعرانً علٌه رحمة هللا من كبار أبمة األزهر 

إلٌه أحد التجار ولال: أنا سمعتن سٌدي تتكلم عن صدلة السر وأجر صدلة السر وأنا لررت أن 

أتصدق صدلة السر دلنً على فمراء ٌستحمون صدلة السر وسؤذهب فً اللٌل، لال: ال أُران 

تؤهلت الصدلة السر ٌا أخً، لال: ال جربنً، لال: أتصبر؟ لال: نعم اصبر.. حسنا، البٌت 

فً الحارة الفبلنٌة فٌه أسرة مستورة من أهل بٌت طٌب وحسن ولكن الزمان جار علٌهم  الفبلنً

وٌحتاجون ولم ٌعلنوا ذلن ألهل الزمان )ٌْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْؼنٌَِاء ِمَن التَّعَفُِّؾ(، لال: جزان هللا 

وتركه  خٌراً.. وفً اللٌل ذهب ومعه كٌس من ذهب، ولرع الباب ولم ٌره أحد ووضع الكٌس

لبل أن ٌروه أصحاب البٌت، جاءفً الٌوم الثانً فً مجلس سٌدي عبد الوهاب الشعرانً وجلس 

فً المجلس، ساكت ساكت ساكت!! هنان شً فً داخله ٌتحرن ٌرٌد ٌتكلم، لال: شٌخنا، لال: 
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نعم، لال: أبشرن الحمد هلل صدلة السر انتشرت بٌن الناس هذه األٌام بدأت الناس تعتنً بصدلة 

السر بفضل هللا تعالى على األمة، تبسم سٌدي عبدالوهاب و لم ٌعلك، بعد للٌل ثار الكبلم فً 

أمورأخرى، لال: تعرؾ ٌا سٌدي فً الحارة الفبلنٌة كان إهتمام بصدلة السر بلؽنً ذلن، فنظر 

إلٌه وضحن سٌدي عبدالوهاب الشعرانً، بعد للٌل لال: سٌدي من باب فمط اإللتداء ألن 

ن اآلن فً مجلسن من التجار وأرٌدهم ٌمتدون البارحة تصدلت صدلة السر، لال: للت الجالسٌ

 لن لم تتهٌؤ بعد لصدلة السر!!

فالمدخل الثالث ٌؤتٌن فً الرٌاء ٌمول لن: أنت اآلن لم وإذا بدأت الناس تخرج إلى المسجد اسبك 

عنى رٌاء: أن ٌرى الناس لبلهم ٌدخلون ٌجدونن فً المسجد لابماً ٌنظرون إلٌن هذا رٌاء، ما م

عملن ٌكون هنان اهتمام بؤن ٌرى الناس عملن لٌثنوا علٌن لترتفع منزلتن عندهم، ما الخطؤ فً 

ذلن؟ أنن لم تكتِؾ بنظر هللا إلٌن!! لو كان للبن لد امتؤل باهلل واكتفى بعلم هللا لما بحثت عن 

ن الشٌطان الرجٌم وصرفت مكانة عند الخلك، ٌؤتً الشٌطان بذلن، أنت للت أعوذ باهلل م

الشٌطان أتى بمسؤلتٌن أتى بمسؤلة نفسن أثر المسؤلة بنفسن وهً النفس فلم تبلػ عظمة هللا إلى 

الحد الذي ٌكفٌن فٌها أنه مطلٌع على أمرن، هذا ٌعالج هذا المرض ٌحتاج إلى شؽل سٌؤتً الكبلم 

 .عن تفاصٌل الرٌاء بعد ذلن فً المجالس المادمة إن شاء هللا .

 

ٌمول لن الشٌطان: ٌاهلل بسرعة، عجل أنجز ما فً ولت، صل الركعتٌن، ٌاهلل سمع هللا لمن حمده 

هللا أكبر.. اضرب رلم لٌاسً سرٌع!! ٌحثن على العجلة فً العمل حتى تفمد معنى الحضور مع 

لٌبل، مادمت عملت عمل، ٌحاول لدر هللا فً العمل، الكٌكة فاتت الشٌطان على األلل ٌؤخذ منها ل

المستطاع، ٌحاول أن ٌصرفن، ٌحاول أن ٌإجل، ٌحاول أن ٌوصل العمل بالرٌاء، ما لدر!! ماذا 

ٌعمل؟ على األلل ٌجعل العمل مختبل فٌؤتٌن بالتعجٌل بالعمل، أسرع أسرع، أنجز بسرعة، كم 

واحد وهو ٌمرأ ممسكا على لرأت من المرآن؟ رمضان سٌدخل على الناس جاءهم لٌمرأ، تجد ال

الصفحات ربع حزب.. نصؾ حزب.. ثبلث أربع حزب.. جزء.. وصل للرلم المٌاسً، دون 

تؤمل دون حضور للب، هذا التعجل فإذا استعذت باهلل من الشٌطان ٌشرد وٌذهب، لكن كٌؾ 

لى أن تعالج المسؤلة؟؟ هللا عز وجل ٌا نفس ؼنً عن هذه الطاعة عن هذه العبادة وأنا محتاج إ

ٌرضى عنً، إن الحضور مع هللا من روح العبادات، الذي ٌصلً بدون حضور، الذي ٌإدي 

األعمال متعجبلً بؽٌر حضور للب، كالذي ٌهدي إلى الملن حٌوانا مٌتاً، ٌهدي إلى الملن خٌل 

 جمٌل لكنه مٌت!! ما فابدة هذه الهدٌة؟؟!! فبل تمدم إلى هللا عزوجل أعمال بدون حضور.

 

سٌؤتً إلٌن ٌمول: أنت ما شاء هللا علٌن، عٌنً علٌن باردة مثلما ٌمولون، حاول معن الشٌطان 

ما صرفن، التسوٌؾ ما نجح معن، الرٌاء ما جعلن تنظر إلٌه، العجلة ما تعجلت، من مثلن 

انظر الٌوم، كٌؾ آخر زمان الناس الذٌن ٌصلوا، ٌزرع العجب فً داخله ما صبلتكم هذه 

م ٌا أخً صل مثل الناس، أحد تصدق ٌا أخً ما الصدلة التعبانة هذه، ٌا أخً تصدق التعبانة ل
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بشًء له لٌمة، اخجل من نفسن ال تتصدق، وٌبدأ هو ٌعٌش أستاذ على اآلخرٌن فً عمل الخٌر 

الذي ٌعمله، أصبح فً حالة عجب بالنفس والعجب من محبطات األخبلق، لماذا؟ ألن فٌه ظلمة 

ة على هللا، كنا نتكلم فً المجالس الماضٌة أن العمل الصالح الذي تعمله بداٌته ٌسمونها ظلمة المن

ماذا كان؟ خاطر، والخاطر من أٌن؟ إلهام من هللا ولمة الملن أي عطٌة من هللا فً كل األحوال، 

كٌؾ تمن على هللا بشًء هو أعطان إٌاه هلالج لج!! فتستعٌذ باهلل من ذلن ٌنفر الشٌطان تعالج هذه 

 مسؤلة ٌا نفس السوء استحً اخجلً ال تري لعملن مكانة.ال

ٌؤتً إلٌن الشٌطان فً مدخل عمٌك جدا وهو اللعب فً العمٌدة، ٌمول لن: ال تتعب نفسن، تعمل 

عمل صالح، حرمت نفسن من أشٌاء، ترٌد تتمتع بها تعبت نفسن، ما تدري الخاتمة، نحن ما 

عند هللا سعٌداً سواًء اجتهدت اآلن أو تركت ستنجح فٌتوب هللا علٌن لبل ندري ٌا أخً لو كنت 

 الموت، وتمشً تمام األمور لو كنت عند هللا شمً ما ٌنفعن.

إبلٌس سجد مؤل األرض سجدات، ما ستنفعن شًء خطٌر .. خبٌث أجارنا هللا وأعاذانا وإٌاكم 

 م( ٌصرؾ الشٌطان .منه، ما جواب هذا جوابه )أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌ

عبلج أثرها فً للبً .. ٌا للب: هللا عز وجل خلمن وكلفن بالعمل ولم ٌكلفن بالنتٌجة والخاتمة، 

هو خلمن، أمرن تعمل، كٌؾ تؤتً الخاتمة؟ هذه عنده، أنت ” اعلموا فكٌل مٌسٌر لما خلك له“

لكن الشبهه كٌؾ تعمل تصدق وتلجؤ إلٌه وحاشاه أن ٌخٌب من التجؤ إلٌه، الرد ممنع صحٌح 

 كانت؟ خبٌثه!!

 

ٌرجع إلٌن بشًء ٌسمونه العلماء: الدلابك، ما معنى الدلابك؟ كل الكبلم اللً ذكرناه من األولى 

إلى السادسة كبلم واضح، ٌبدأ ٌؤتٌن بالدق منها، ما معنى الدق؟ مثبلً الرٌاء: هنان رٌاء مفضوح 

بالواضح بالظاهر، مثل ماذا؟ لال: شخص ٌصلً  -ركما ٌمولون إخواننا المصرٌون بالمفتش-

دها و تخّشع، حاول أن  فبلحظ أن الناس تنظر إلٌه وهو ٌصلً فً المسجد، حسن صبلته وَجوَّ

ٌتمن فؤعجب به أحد الحاضرٌن وأخذ ٌنظر إلٌه وهو كلما نظر إلٌه كلما تخشع أكثر، فلما انتهى 

عُ لً ٌا أخً ما شاء هللا ٌبدو علٌن رجل صالح، من الركعتٌن وسلم جاء إلٌه هذا بؤدب ولال: اد

صبلتن النافلة هذه فٌها خشوع، لال: وأٌضا أنا صابم نفل الٌوم ماشاء هللا الحمد هلل بفضل هللا 

أٌضا صابم نفل!! هذا رٌاء بالمفتوح، لكن هنان الدلابك ماهً الدلابك؟ ٌؤتً الشٌطان بوجه آخر 

تً ٌمول أنت اخلص هلل، وهللا سٌجعل الناس تشعر بعملن من الرٌاء .. ٌضحن على اإلنسان، ٌؤ

 فبل تعمل لذلن، أنت تعمل هلل وهللا تعالى هو ٌشعر الناس ..
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كم مرة حدثتن نفسن بذلن، حصل؟ ربما تعد ذلن من الرلً فً اإلخبلص!! أنا أعمل هلل مخلصا 

لص؟ هلل. فكٌؾ وهو سٌجعل الناس ٌحترمون وٌشعرون، أانت تطلب اإلخبلص لماذا؟ لمن تخ

اإلخبلص الذي هو لمة المعاملة مع هللا تحرفه إلى وسٌلة لنٌل رضوان الناس؟؟! أنا سؤخلص 

معه وهو سٌجعل الناس ٌعلمون ذلن ٌمبلون علً ٌحترموننً ٌثنون علً، أنت تطلب باإلخبلص 

 أن ٌجعل الناس ٌؤتون إلٌن؟ ؼوٌطة هذه؟عمٌمة؟

 

لتفت إلى الناس، ال تلتفت إلى ثناء الناس أخلص مع هللا مثلها ٌؤتٌن الشٌطان ٌمول: صّلِ الت

تعالى، بعد ذلن وأنت خارج بعد ماصلٌت فً جوؾ اللٌل ركعات خارج للمسجد عند باب البٌت 

مررت بمرآة، نظرت إلى وجهن!! ما شاء هللا ظهرالنور فً وجهن أوال !! الناس ٌمولون لن: 

رؾ صبلة اللٌل هللا ٌكرمن إن شاء هللا، صبلة ماشاء هللا وجهن منور، تمول: الحمدهلل، تع

 مباركة وفٌها وفٌها، دلٌمة من الدلابك.

مثلها فً العجب مثلها فً التسوٌؾ، من دلابك التسوٌؾ التً ٌلعب بها الشٌطان على اإلنسان 

ٌؤتً ٌموله ٌرى أنه ٌرٌد ٌعمل عمبل صالحا ٌرٌد أن ٌتصدق بمابة ألؾ مثبل، ٌؤتً الشٌطان 

ام الصدلة هذه ممتازة وعجل بها أخرجها، لكن ممكن ٌكون ؼدا باب للتبرعات ٌفتح، ٌمول: تم

فً كارثة أعلنوا بؤنه ممكن ٌحصل إعصار فً المنطمة الفبلنٌة، أجل إلى أن ٌحصل اإلعصار 

وأنفك المابة ألؾ فٌها، من اآلن إلى أن ٌؤتً اإلعصار تكون المابة ألؾ صرفت فً شًء متاع 

 ن علٌن!!الدنٌا، ذهبت ضح

الشٌطان لم ٌمل لن: َسّوِؾ تسوٌؾ مطلك، جاءن بتسوٌؾ دلٌك، لهذا كان السلؾ الصالح إذا 

 خطر فً للوبهم عمل شًء من الخٌر ٌباشرون ٌبادرون إلى عمل الخٌر الٌؤمنون أن ٌؤخرونه..

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

الماسم المشترن؟ الذكر هلل  األمر األول: الحظتم فً جمٌع مداخل الشٌطان أن عبلجها ماذا؟ ما

 عزوجل واالستعاذة باهلل.

كم وردن ٌامرٌد للذكر فً الٌوم واللٌلة؟ وردن من لراءة المرآن؟ سٌؤتً الكبلم عن آداب الذكر 

فً مجلس إن شاءهللا، لكن من اللٌلة هذه وردن من الذكر، اشتؽل بذكر هللا عزوجل سترى كٌؾ 

 هلل الٌحوم حوله الشٌطان.أن الشٌطان ٌنصرؾ عنن، للب الذاكر 

احرص على مسؤله أخرى دوام الوضوء، كلما أحدثت توضؤ فإن الوضوء سبلح المإمن من 

الشٌطان، توضؤت اركع ركعتٌن، إن لم ٌكن فً ولت نهً خروجا من الخبلؾ، إن كان ولت 

ال هللا وهللا نهً مثل بعد العصر أوبعد الفجر إلى االشراق اذكر: سبحان هللا والحمد هلل وال إله إ

 أكبر أربع مرات عوضا عن الركعتٌن المهم حافظ على الوضوء.



 
٘9 

ماذا عن سب الشٌطان وشتمه؟ ماٌنفع!! ٌضحن الشٌطان، والٌحصل شًء، بعض إخواننا 

بحسن نٌة، إذا ذهب إلى الحج، عند الشاهد عند مرمى الشٌطان ٌؤخذ الجزمة، أنت الذي جعلتنً 

لضرب الحمٌمً تضربه الشٌطان )أعوذ باهلل من الشٌطان أطلك زوجتً وٌضرب فٌه، ال!! ا

 الرجٌم( وذكر ودوام وضوء، االستمرار فً الوضوء وتنام على طهارة واستٌماظ إلى طهارة.

 

األمر الثانً: علمت من هذا الكبلم أن لدٌن عدو ٌتربص بن، صحٌح؟ عندما تعلم أن هنان عدو 

لة، أنت مرٌد هللا، ترٌد المرب منه سبحانه ٌتربص بن ماذا تعمل؟ ما ترضى أن تعٌش سبهل

وتعالى جل فً عبله، الترَض أن تمر علٌن األٌام واللٌالً لٌس لمعاملتن مع هللا لٌمة فً نفسن، 

إذاً عش وأنت متنبه، اترن المعاذٌر التً تلعب بها نفسن بن، تمول لن: كذا وكذا، له أصل 

 ى هللا سبحانه.وكٌؾ الشٌطان ضحن علٌن، استعذ باهلل وارجع إل

 

إذاً المرٌد ٌعٌش حٌاة الٌَِمظ، أنت فً حرب!! لكن التزامن على الصدق مع هللا فترة سترى كٌؾ 

تتفتك األنوار فً للبن، وستتحول مرارة هذه المجاهدة والمتاعب، إلى لذة.. ملذات الدنٌا كلها لو 

فة باهلل، لذة المرب من هللا اجتمعت ال تساوي لحظه من هذه اللذة، لذة األنس باهلل، لذة المعر

 عزوجل.

لال أحدهم: لو ٌجد الملون بعض مانجده من لذة لٌام اللٌل لجالدونا علٌه ولو بحد السٌؾ، تؤملوا 

لماذا استحضر هنا الملون عند ذكر اللذة؟ ألن الملون بعد أن ٌجدوا الملن الٌبحثون عن شًء 

ذا المعنى الذي ٌفوق اللذة التً ٌجدها أعلى من الملن إال البحث عن الملذات، فابحث عن ه

 الملون.
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الحمد هلل حمد مفتمر إلى فضله وإحسانه وجوده وامتنانه، وصلى هللا وسلم وبارن على إمام أهل 

االفتمار واالنكسار والتواضع واالضطرار سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه 

 وبعد: إلى ٌوم الدٌن

لعلن أخً لد راجعت نفسن بعد المجلس الذي مضى وألمت على خواطرن مٌزان المرالبة هلل 

عز وجل وصححت وجهتن فً ذلن، هل مٌزت بٌن خواطر خٌر وخواطر شر كانت ترد على 

للبن من المجلس الماضً إلى اآلن؟ مما سر بالملب عند االنصراؾ من صبلة العشاء لبل للٌل 

 حد األخوان أثناء السٌر جاء ٌسؤل:من الجامع، أن أ

 

كنت أصلً فخطر فً للبً خاطر أن أخفؾ صبلة الركعتٌن ألنوي أربع ركعات حتى تكون 

أفضل وأكثر، فمن أي أنواع الخواطر هذه؟ سررت أن من انصرؾ من مجلس الكبلم عن 

طلوب الخواطر ذهب وبدأ ٌطبك ذلن فً حٌاته، فملت له أنت اآلن فً الصبلة والصبلة الم

الحضور فٌها مع هللا ولد عزمت.. لد نوٌت عند الدخول للصبلة أن تصلً ركعتٌن فانظر حالن 

اآلن مع الركعتٌن .. فكل خاطر ٌؤتً لٌصرفن عن الحضور مع هللا فً الركعتٌن الشن أنه من 

خواطر الشر، وكونه جاءن مرة بصرفها إلى أربع ركعات ومرة بصرفها للتكثٌر بالصدلة كما 

نً إن لم تخنً الذاكرة فمعنى هذا أنها من أٌن جاءت؟ من الشٌطان، لماذا؟ ألنه نوع من أخبر

أنواع الخواطر همه أن تخرج عن حضورن مع هللا عز وجل فً حال صبلتن، لهذا إذا دخل 

أحدنا إلى مٌدان عبادة ٌنبؽً أن ٌحكم حاله فً العبادة وسٌؤتً بإذن هللا الحدٌث عن الحضور مع 

 لعبادات.هللا فً ا

 

 من منافذ الملب، إلى الملب نفسه ..

 

فً مجلسنا هذا نود أن نتذاكر معا بعد أن مرت علٌنا أربع مجالس نتكلم فٌها عن إحكام مداخل 

الملب، لو تذكرتم لبل مجالس أربعة كان مدخل السمع والبصر والفم والعٌن واألذن والفم وكٌؾ 

ملب ٌتلوث، ثم الخواطر وكون هذه الخواطر تحكم حتى ال تكون مدخل للسوء للشر على ال

 مداخل.

بصرن وسمعن … بمً اإللبال على الملب أنت اآلن ألمت مٌزان تضبط به ماٌدخل على للبن 

ولسانن وما ٌدخل على جوفن أنه من حبلل، وضبطت الخواطر، مٌزت بٌن خاطر الخٌر 

ر، وأدركت المداخل وخاطر الشر، وبدأت تروض نفسن وبدأت تدربها التعامل مع الخواط

السبعة للشٌطان والتجؤت إلى هللا فً سدها بمً الملب، اآلن المنافذ أؼلمت، من ألمت المصافً 

التً تصفً هذه المنافذ فبل ٌدخل فً الملب سوء، لكن الملب نفسه إن أؼلمنا منافذ السوء هل بمً 

 فٌه شًء من السوء أو ال؟
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اآلن، إذا أؼلمت مداخل السوء على للبن سٌنبؽً أن تبدأ هذا حدٌثنا فً المجالس التً تمبل علٌنا 

بالتنمٌة بالتطهٌر وبتخلٌص الملب مما علك به، مما تعلك به من السوء فٌما مضى من األٌام، لبل 

أن تحرس عٌنن وأذنن ولسانن، لبل أن تضبط الخواطر، كانت أشٌاء خلصت ونفذت إلى للبن 

 لب... تسللت الملب ومنها ما استمر فً الم

والملب فً أول خلمه ٌُخلك على فطرة نمٌة .. هللا سبحانه وتعالى ٌخلك اإلنسان على أحسن تموٌم 

نَساَن فًِ أَْحَسِن تَْمِوٌٍم * ثُمَّ َردَْدنَاهُ أَْسفََل َسافِِلٌَن(، ولد جاء فً الحدٌث عنه صلى  )لَمَْد َخلَْمنَا اإْلِ

، إذا “فطرة فؤبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه أو ٌمجسانهكل مولود ٌولد على ال“هللا علٌه وآله وسلم: 

األصل فً اإلنسان النماء الطهارة، لٌس من الصواب أن نعتمد أن األصل فً اإلنسان الخطٌبة 

فٌحتاج إلى تطهٌر، ال!! فضل هللا التضى أن األصل فً اإلنسان الطهارة لكن اؼفال الحفاظ 

 على الملب ٌجعل الملب ٌتلوث .

ض النمً إذا هب علٌه الؽبار والوسخ سارع إلى أن ٌلصك به هذا الوسخ فٌحتاج والثوب األبٌ

إلى جهد حتى ٌتنظؾ، وكذلكم الملب.. الملب نمً أبٌض فإذا تعرض لواردات السوء، إذا تعرض 

إلى الماذورات علمت هذه فً الملب، فٌحتاج إلى ؼسٌل ٌحتاج إلى تطهٌر ٌحتاج إلى تنظٌؾ 

ذا أؼلمت منافذ الشر على للبن فؤلبل على للبن بتطهٌره ونّكِ للبن من ٌحتاج إلى معالجة ، فإ

المٌل إلى محبة شهوات الدنٌا، خاطب للبن الحبلل من شهوات الدنٌا نؤخذه البؤس، المتٌسر لنا 

 به نؤخذ به بما ٌسر هللا لنا وأباحه لنا..

 

 الملب والدنٌا

به بفمن، الشراب نعم التذ به بفمن، نعم المنظر  الملب لم ٌخلك لكً ٌلتذ بالدنٌا، نعم الطعام التذ

الحسن الذي التذ به بعٌنن، األشٌاء التً أباح هللا لن بها التذ بها بنفسن وأعضابها المتعلمة بها، 

معانً التذ بها لكن أمور الدنٌا، ال ٌنبؽً للملب أن ٌكون متعلك بشهوتها، حب الدنٌا رأس كل 

هذه المشكلة ولمعالجة هذه المشكلة تحتاج إلى: تفكٌن هذه خطٌبة، ألبل على للبن بمعالجة 

المشكلة، وهً الولوؾ على معاصً الملب كٌؾ نطهر للوبنا من معاصٌه األصل، المبة.. 

السمؾ لكل معاصً الملوب محبة الدنٌا لكن هذه تحتوي على عناصر من هذه العناصر: الحسد 

تحتاج لتتعامل مع كل عنصر من هذه العناصر من هذه العناصر الكبر من هذه العناصر الرٌاء، 

لتخلٌص الملب منه فتخلص من ظلمة محبة الدنٌا، أٌضا ألبل على للبن من تنمٌته من سوء الظن 

بالناس أو احتمار الناس أو الترفع علٌهم امؤل للبن محبة للناس محبة خٌر للناس، رحمة بالناس 

” ا من فً االرض ٌرحمكم من فً السماءالراحمون ٌرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى ارحمو“

العلماء ٌسمون هذا الحدٌث الحدٌث المسلسل باالولٌة، مامعنى مسلسل باألولٌة؟ كل شًء ٌبدأ 

ٌمول حدثنً شٌخً فبلن وكان أول ما سمعت منه هذا الحدٌث، لماذا جعله أول 

مكم من فً الراحمون ٌرحمهم الرحمن تبارن وتعالى ارحموا من فً األرض ٌرح”ماٌُسمع:

لالوا: ألن فً ابتداء سماع العلم فً حدٌث رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بحدٌث الرحمة بداٌة تهًء ” السماء

لطالب العلم، بداٌة صحٌحة فً فهم معنى كٌؾ ٌتعامل مع العلم، كً ٌزداد مع العلم رحمة 

مراض الملوب سنجد أن أخطر وأعمك بالخلك فٌزداد لرباً من الخالك هلالج لج، فإذا جبنا إلى أحد أ

وأدق وأشد وأصعب أمراض ومعاصً الملب ثبلثة، هذه المعاصً الثبلثة معاصً للبٌه، 



 
ٕٙ 

ومكانها الملب تترجم بعد ذلن بالتصرفات بؤفعال بؤلوال، ممكن!! لكن أصل المشكلة أٌن؟؟ فً 

 الملب ..

 

 الكبر

 

 فً الملب ..

من ذلن، مرض الكبر أصله مرض دلٌك اسمه العُجب أول هذه المعاصً الكبر والعٌاذ باهلل 

 مامعنى العُجب؟ شهود ونسبة الفضل إلى النفس ال إلى توفٌك هللا..

نجحت فً عمل من أعمالن تمول هذا بذكابً هذا تخطٌطً هذا بعملً، ٌا أخً أناس لهم تخطٌط 

لظروؾ!! من الذي وعمل وإتمان أكثر مما عملت فلم ٌنجحوا فما الفارق بٌنكما؟! لال: ربما ا

ٌجري الظروؾ؟ تدبٌر هللا سبحانه وتعالى، إذا وجد اإلنسان فً نفسه مكنة فً حفظ آٌات من 

كتاب هللا وكبلمه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، من أٌن جاء ذلن؟ لال: سعٌت وتعبت وذهبت إلى المشاٌخ، صحٌح!! لكن 

ال وتنفمه فً أعمال الخٌر من بر من وفمن إلى ذلن؟ هللا.. إذا استطعت أن تجمع شًء من الم

من صدلة من معروؾ نعم أنت الذي بذلت ذلن لكن من الذي ألهمن فعل ذلن؟ هللا فنسبة شهود 

الفضل إلى النفس أو إرجاع الفضل إلى هللا اسمه العُجب، إعجاب اإلنسان بنفسه، العُجب هو 

العُجب بدأ الكبر، بدأت شجرة أصل مادة الكبر فً نفس اإلنسان فإذا ولر فً نفس اإلنسان معنى 

 الكبر تنبت فً للب اإلنسان..

 

 الكبر له وجهان

وجه إلى الباطن ووجه إلى الظاهر، الوجه الذي للباطن: شهود الفضل للنفس على الؽٌر، 

مامعنى هذا الكبلم؟ أرى لنفسً فضبل على ؼٌري أنً افضل من ؼٌري، أنا خٌر منه!! إبلٌس 

ْنهُ  ٌٌْر ّمِ َخلمتنً ِمن نَّاٍر َوَخلَْمتَهُ ِمن ِطٌٍن( من الذي أضاع إبلٌس األنا.. لولن أنا خٌر  لالها )أنا َخ

منه، أي أنه رأى لنفسه الفضل، مالذي أثمره رإٌة الفضل للنفس على الؽٌر؟ أثمر شعور 

بالترفع على الؽٌر، أثمر الشعور فً أوله إحساس فً داخل الملب لكن ٌتحول بعد ذلن إلى ماذا؟ 

 لون ..إلى س

 

 مراحل الكبر

 . حال فً الملب :ٔ

ٌبدأ الكبر فً داخل نفس اإلنسان ٌعُجب بذاته ٌنسب التمٌز أو المٌزة التً عنده إلى نفسه ولٌس 

إلى هللا، ثم بعد ذلن ٌمارن بٌن ماعنده وأحوال اآلخرٌن فٌرى فً نفسه الرفعة على اآلخرٌن، 
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ٌمارن: أانا صرت كذا وهو.. هم.. ألل منً، ولع فً الشبن مادام لم ٌنسبه إلى فضل هللا، س

ٌنظر إلى اآلخرٌن أنه أفضل منهم، هذه كلها التزال فً حدود الملب، خواطر فً داخل الملب 

 مالذي ٌثمره ذلن!!؟

 

 ” :تصرفات” . سلون ٕ

مثل ماذا؟ ٌمر على أناس فبل ٌسلم علٌهم ٌنتظر ٌسلموا علٌه أوال، هذا أصبح سلوكا ٌنظر إلى 

بعٌن االزدراء واالنتماص هذا أصبح ماذا؟ سلوكا.. ٌتعامل مع الناس بجفوة هذا أصبح  اآلخرٌن

سلوكا، ٌرفض لبول الحك من اآلخرٌن إذا نصحوه، هذا أصبح سلوكا.. مالذي ٌثمره هذا 

السلون بعد ذلن؟ ألواال، إبلٌس كان فً الحمٌمة عابدا فً البداٌة وهو من الذٌن أكثروا من صور 

ى لال بعضهم: التكاد ٌوجد فً األرض شبر إال وتوجد إلبلٌس سجدة فٌه سجدها هلل العبادات حت

تعالى، عمل ظاهر مع إؼفال تنمٌة الملب، كلما سجد كلما شعر: أنا اعطٌتن ٌارب!! أنا سجدت 

لن!! استؽفر هللا، أنا عملت، أنا، المسؤلة أصبحت ذات، عودة إلى ذاته هو، ثم بعد ذلن بدأ ٌشٌر 

ٌكون أفضل من ؼٌره، ٌارب أنا سجدت وعملت، رلً وأدخل دابرة الممربٌن، فصار  ٌنبؽً أن

ٌمارن بٌن نفسه وبٌن بمٌة الممربٌن: أنا عبدت أكثر منهم، ٌطلب ارتماء أكثر، خذ!! إلى أن صار 

ربٌس الممربٌن وكان ٌلمب بطاووس المبلبكة، إبلٌس كان ٌلمب بطاووس المبلبكة!! سبحان هللا 

حد المسؤلة فً داخله، لكن تحولت نسبة العبادة إلى نفسه ولٌست إلى هللا فدخلت فً إلى هذا ال

 العُجب ثم صارت ممارنة بٌنه وبٌن ؼٌره، أنا ربٌس الممربٌن طاووس المبلبكة..

 

 . أفعال بالجوارح :ٖ

لما جاء وأصفى خلك هللا عز وجل آدم من طٌن ونفخ فٌه من روحه وأمر هللا المبلبكة أن 

ا له، حصل هنا إشكاالن: إشكال من ذوات لٌس فٌها كبر ولكن أرادت أن تعرؾ، وذات ٌسجدو

فٌها كبر، لٌس من الخطؤ أن تستشكل شٌبا أن تعترض على شًء أن تستفهم شٌبا، أن تمول أنا 

ؼٌر ممتنع بذلن أرٌد أن أفهم، هذا لٌس مكابرة لٌست عناد، إذا كان الصدق هو الذي دفعن إلى 

ُس ذلن، المبلبك َماء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَن َونُمَدِّ ة ٌمولون: )لَالُواْ أَتَْجعَُل فٌَِها َمن ٌُْفِسدُ فٌَِها َوٌَْسِفُن الدِّ

لََن( هذا سإال استفسار، لالته المبلبكة لرب العزة استشكلوا األمر، هم ٌعبدون هللا ٌسبحونه 

ٌإمرون لكن فجؤة جاء الحك عز وجل مخلولون من نور الٌعصون هللا ما أمرهم وٌفعلون ما

خلك مخلوق من طٌن ماسجد هلل سجدة واحدة وال رإي فٌه فضل وال تمٌز علٌهم، ولال لهم: 

اسجدوا له }إِنًِّ َجاِعٌل فًِ األَْرِض َخِلٌفَةً{ ماهذا الخلٌفة نحن نسجد ونعمل فمال هللا تعالى )لَاَل 

بكة تولفوا عند هذا الحد؟! نعم، سبحانن أنت تعلم ماال نعلم.. إِنًِّ أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُموَن(، المبل

انتهت المضٌة لكن إبلٌس!! كان عنده الكبر نسب أعماله إلى نفسه ولٌس إلى توفٌك هللا، رأى أنه 

أفضل من ؼٌره، كٌؾ هذا مخلوق من الطٌن وترٌدنً ان اسجد له مامنعن أن تسجد؟ لال إبلٌس 

)خلمتنً من نار وخلمته من طٌن( لال: )فاخرج منها(، الحظوا هنا  )أنا خٌر منه( جاءت ممارنة

بدأت المسؤلة فً داخله ثم صارت سلوكا، ماهو السلون رفض السجود معصٌة هللا عز وجل 

عدم اإللرار بؤمر هللا، هذا فعل امتنع عند ذلن عن الفعل، ثم تبله بعد ذلن المول اللفظ أنا خٌر 
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ر على الباطل )فبعزتن ألؼوٌنهم اجمعٌن( سؤرٌن!! ٌمول لمن؟ منه ثم تبله بعد ذلن اإلصرا

ٌمول لرب العزة سبحانه وتعالى، ٌتحدى من؟ هذا من أٌن جاء؟ مصٌبته الكبرى شعوره 

بالترفع، ترتب على هذه المصٌبة مصٌبة ثانٌة وهً المرآءة الرٌاء، وسٌؤتً الكبلم عنه، ٌرى 

لحسد وبدأ بعد ذلن ٌإذي آدم وذرٌة آدم والزال أنه أفضل، ترتب عى ذلن مصٌبة ثانٌة وهً ا

ٌترصد لهم، أعاذنا هللا وإٌاكم منه، من أٌن كل هذا جاء؟؟ من مصٌبة الكبر، إذا عرفنا أٌن ٌكون 

 منبع الكبر ..

 

 حمٌمة الكبر

الكبر فً حمٌمته إذا أردنا أن نتكلم عن الكبر من تصوٌر أو من زاوٌة أخرى هو جهل، من أٌن 

؟ منبع الكبر.. أصل الكبر: الجهل، ولهذا كان بعض السلؾ ٌمول )بمدر ماٌزداد ٌؤتً الكبر

االنسان فٌه من الكبر ٌزداد فٌه من الجهل( كان بعضهم ٌمول: )بمدر ماٌدخل فً نفس النسان 

من الكبر ٌخرج من العلم( الٌمكن أن ٌجتمع كبر وحمٌمة علم، صورة علم ممكن، ٌحفظ أحكام 

ت وٌتمن أعمال، لكن حمٌمة علم ال.. الٌمكن أن ٌنالها أبدا المتكبر، لماذا؟!! وٌحفظ آراء وتمرٌرا

ماهو ارتباط الجهل بالكبر؟ أنت تتكبر بماذا؟ هذا ممٌاس الجهل على ماذا تتكبر؟ تتكبر بسبب 

العلم، هذا من الجهل ألن العلم إما أن ٌكون حجة لن أو حجة علٌن كلما تعلمت أكثر كلما 

لى أكثر فما الذي ٌجعلن تتكبر!! وٌل للجاهل إن لم ٌعمل مرة، ووٌل للعالم حٌث حاسبن هللا تعا

لم ٌعمل ألؾ مرة، تعال كلما ازددت علما كلما زاد الحساب علٌن، إذا مالذي ٌجعلن تتكبر على 

 اآلخرٌن ؟!

بكثرة علمن؟ بماذا تتكبر.. بتدٌنن؟ لمت اللٌل صلٌت استممت عملت شًء من الصالحات، 

األعمال الصالحة ضمنت المبول؟ بَم تتكبر؟ تعال الذي وفمن إلٌها هللا ولوال توفٌمه صور من 

ماعبدته ثم بعد ذلن أنت إلى اآلن لم تتٌمن من المبول هل لبلت أعمالن أم لم تمبل .. ال إله إال هللا 

مة لد .. ربما تنظر إلى انسان تزدرٌه وترى أنه الشًء أمام ما عندن من علم أوعبادة أو استما

ٌكون للبه معموراً مع هللا أضعاؾ مافً للبن، ربما تدخل الجنة بشفاعته ٌوم المٌامة هذا الذي 

تزدرٌه، عاصً .. ربما ٌكون عاصً نعم، هل ضمنت أن العاصً سٌموت على معصٌته حتى 

تزدرٌه وتتكبر علٌه، أنت تحتمر المعصٌة ال تحتمر العاصً، نعم المعصٌة كلنا النحبها وإن 

ت منا نستؽفر هللا منها، لكن الٌجب احتمار العاصً ألن خواتٌمه مجهولة مبهمة، ربما صدر

ٌنظر هللا إلٌه نظرة فٌتوب هللا علٌه فٌمبل للبه فٌصٌر مع الصدٌمٌن الممربٌن عند هللا تعالى 

وأنت؟ وأنا كذلن أعبد!! بدأت لبله فً االستمامة، هل تضمن استمرارن؟ كم من الناس كانوا 

ستمامة ثم انصرفوا بعد ذلن والعٌاذ باهلل، وهنا الحظ مسؤلة الذي ٌمر نفسه على الكبر على على ا

الناس بسبب عبادته البد أن ٌنصرؾ عن العبادة، خذها لاعدة ترٌد مثل إبلٌس عبد أكثر منن 

 بكثٌر واآلن ماحاله؟ أبعد الناس عن العبادة، كافر ظال مظل للخبلبك ..

عباداته سٌعالب بترن العبادة واإلعراض عنها، أنت ؼٌر ضامن أن  فمن تكبرعلى ؼٌره بسبب

 تستمر على العبادة
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لماذا تتكبر على األخرٌن؟ إذا كان العلم والعبادة أشرؾ شًء ال ٌبٌحان أن تتكبر، تتكبر فً 

المال؟ التجعلنا نضحن شر البلٌة ماٌضحن، المال تتكبر به؟ )حبلله حساب وحرامه عماب( 

ل عن كل شا مرة وٌُسؤل عن المال مرتٌن!! من أٌن اكتسبه وفٌَم أنفمه، مجنون أنت اإلنسان ٌُسؤ

عالل تتكبر بماذا؟ بمال، الفسمة والكفرة عندهم مال أكثر منن بَم تمٌزت بالمال؟ المال مطٌة إن 

أحسنت التعامل معها لربتن إلى هللا لكن فً ذاتها تعتمد أنها فضل؟ أنها شًء تستحك أن تتكبر 

 ؟بها

بَم؟ بنسبن بمبٌلتن بعزوتن؟ هذا من أسخؾ أن تتكبر بشًء لٌس لن فٌه ٌد لم تعمل علٌه، أنت 

لٌس لن ٌد فً نسبن ولٌس لن ٌد فً لبٌلتن وعشٌرتن، لم تختر أن تكون من نسل كذا أو أن 

تكون من لبٌلة كذا فكٌؾ تتكبر بشًء لٌس لن ٌد فً تحصٌله ولٌس لن فضل فً تحصٌله!! إذا 

شًء ٌستحك أن تتكبر به على ؼٌرن، مجمل الكبر مجمل حالة الكبر جهل .. جهل، هل  الٌوجد

ٌرضى المإمن السالن إلى هللا هل ترضى ٌامرٌد هللا أن تعٌش على الجهالة فً معاملتن مع 

 هللا؟!

 

 خطورة الكبر

 

 الكبرٌاء ردابً، والعظمة إزاري، فمن نازعنً واحدا منهما“أخرج السٌوطً ٌسند صحٌح: 

ترى ” الكبرٌاء ردابً، فمن نازعنً ردابً لصمته“، وفً رواٌة أخرى : “لذفته فً النار

خطورة أكبر من هذه؟ الذي ٌموم على إلرار نفسه على التكبر وعلى الكبرٌاء وٌسكت ٌرى 

المسؤلة سهلة، أول خطورة أنه معرض لحرب هللا عز وجل )لصمته( ٌمول هللا عز وجل فً 

موى؟ ما السبب؟ ألن هذا منتهى االعتداء، لماذا كان اعتداء؟ أن تدعً الحدٌث المدسً ومن ٌ

مالٌس لن أن تنازع هللا فً أوصافه الذي له الكبرٌاء .. كلمة كبرٌاء مؤخوذة من شًء أكبر وهو 

الكبرٌاء، فؤنت تنازع األكبر سبحانه وتعالى، أنت فً الصبلة تمول هللا أكبر فكٌؾ تتكبر هذه 

 خطورة ..

 

العلماء أن هلل صفات جبللٌة وهلل صفات كمالٌة وهلل صفات جمالٌة، وعبادتنا هلل أن نعمل * لال 

مع الصفات الجبللٌة بما ٌمابلها .. هلل الكبرٌاء لنا ماذا؟ التواضع، هلل العزة لنا ماذا؟ التذلل، هلل 

ت تتخلك باألخبلق التً الؽنى لنا ماذا؟ االفتمار، هلل المدرة لنا ماذا؟ العجز، إذا نظر هللا إلٌن وأن

 تلٌك بن بما ٌمابل صفات الجبللٌة وأخبلق الربوبٌة رضً عنن.

وأما أخبلق الربوبٌة الجمالٌة؟ نمتدي بها ونتخلك بؤخبلق هللا، هللا رحٌم كن رحٌما، هللا كرٌم كن 

 كرٌما، هللا عفو كن عفوا، هللا حلٌم كن حلٌما، هذه صفات ٌحب هللا عزوجل منن أن تمتدي به

 فٌها.
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وهنان صفات كمالٌة والصفات الكمالٌة إذا تحممت بما ٌمابلها من الصفات الجبللٌة، لابلت 

الكبرٌاء بالتواضع .. العزة بالذلة هلل .. الؽنى باالفتمار هلل، وأخذت بالكرم وأخذت بؤخبلق هللا فً 

أنت عاجز الكرم، صرت كرٌم، صرت حلٌما صرت رحٌما، تجلى هللا علٌن بصفاته الكمالٌة، 

ٌعطٌن لدرة من لوته، أنت ضعٌؾ ٌعطٌن لدرة من لدرته، أنت جاهل ٌعطٌن علما وحكمة من 

علمه وحكمته )وعلمناه من لدنا علما( ٌعطٌن العلم سبحانه وتعالى ألنن احسنت التعامل مع 

 أسماء هللا وصفاته .

 

رض التً استخلفن المتكبر: سبب فً تخرٌب هذه األرض، كٌؾ تسٌر إلى هللا وأنت تخرب األ

فٌها؟ )إِنًِّ َجاِعٌل فًِ األَْرِض َخِلٌفَةً( استخلفن على هذه األرض، أصلح التخرب فً هذه 

األرض، مامعنى هذا الكبلم؟ أكثر المصابب التً فً األرض مصدرها من الكبر، كل ماترونه 

من  من حروب ماترونه من الدمار من االختبلس من الرشوات من السرلات، من المطٌعة

البؽضاء من التدابر بداٌتها إلرار النفس على الكبر، إذا نحن نتكلم عن شًء ٌتعلك بحل مشاكل 

العالم الذي ٌحٌط بنا، لكن من أٌن تبدأ معالجة مشاكل العالم، التبدأ أن ٌنفخ أحدنا صدره وٌرى 

كنها تبدأ بؤن أنه الصالح الذي سٌصلح العالم، ولو كان بإسم االسبلم؟ ولو كان بإسم االسبلم، ل

 ٌعود اإلنسان إلى للبه لٌطهر للبه من أمراضه .

 

 

 :. علم ٔ

أن تعلم من أنت؟ تعال تذكر وتفكر والرأ وطالع وأعرؾ من أنت، )أّولن نطفة مذرة وآخرن 

جٌفة لذرة وأنت تحمل فٌما بٌن ذلن العذرة( الوسخ .. ما أنت؟ خلمت من ماذ؟ا منتهان إلى 

 عٌؾ، الجوع ٌسمطن، التعب وٌرهمن .ماذا؟ أنت ض

كان أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه ورضً هللا عنه ٌمول: عجبت ممن كان 

ٌتكبر وهو ضعٌؾ تنته العرلة، إذا عرق بسبب رابحته صار ما ٌطٌك نفسه، وتمتله الشرلة إذا 

ا نوع من الحشرات أصؽر من أخذ الماء وشرق ٌمكن ٌموت فً الشرلة، وتإرله البمة، البمة هذ

البعوضة ٌدخل إلى داخل الجسم مثل البراؼٌت لو دخلت إلى جسمن التستطٌع أن تنام طول 

اللٌل هذا المخلوق الصؽٌر ٌسهرن طول اللٌل!! أنت الضعٌؾ فً حمٌمتن لكن الموة تؤتٌن من 

اخلن ٌحتاج إلى التجابن إلى هللا، إذا علمت هذا األمر وتحول هذا العلم إلى شا ترسخ فً د

 جانبه عمل.

 

 . عمل :ٕ
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األول: احرص على األعمال التً تنمً التواضع، احرص على المبادرة، كل مالمٌت أحد من 

الناس ابدأ أنت بالسبلم والمصافحة مهما كان كبٌر صؽٌر صاحب مخالؾ، أنت الذي تبدأ 

ا من باب الكبر.. التترن خواطر نفسن، ٌامرٌد انتبه التضحن علٌن نفسن وتمول لن خذ هذ

 الكبر فضٌلة، خل هذا الكبلم اآلن، أنت ابدأ من لمٌت بالسبلم والمصافحة ..

 

الثانً: بادر إلى األعمال التً فٌها فضل وكسر النفس، دخلت إلى المسجد وجدت شًء من 

الوسخ نظؾ المسجد، كان شٌخنا الشٌخ دمحم متولً الشعراوي رحمة هللا علٌه، كان من األكابر 

أهل المراعاة لشؤن الملوب، فً بعض األحٌان ٌستفمدونه فٌجدونه فً بعض مراحٌض من 

المسجد )بٌت الخبلء فً المسجد( ٌؽلك الباب وٌنظؾ الماذورات التً فً المرحاض!! فلما سؤله 

بعض خاصته لال: خفت على نفسً الكبر خفت أن أُعجب بنفسً .. الناس كلها تمول الشٌخ 

، فخشٌت الشعراوي.. الشٌخ الش ًّ عراوي.. التلفزٌون والوزٌر والخدم والحشم واعتماد الناس ف

أن أضٌع فؤردت أن أذكر نفسً بشًء عملً، لهذا تجد الذٌن ٌؽلب على للبهم الكبر ٌصعب 

علٌهم أن ٌتمبلوا حتى هذا الكبلم، إن للت له لم ونظؾ هذه الوساخة، لال: ما هذه الوساخة 

 ترٌدنً أن أنظفها؟

صة سٌدنا أوٌس المرنً رحمه هللا تعالى، أنه ذات ٌوم ٌجمع الطعام من بعض كنا نذكر ل

المزابل ٌنظفه وٌعطٌه الفمراء المحتاجٌن الذٌن الٌجدون الطعام، وكان ٌمول: اللهم التإاخذنً 

بمن بات جابعا من أمة دمحم، اسمع أخً التاجر الذي أعطان هللا شًء من المال، هذا ماكان عنده 

م ٌلتمط الطعام والِكَسر من المزابل ٌنظفها وٌتصدق على الفمراء المساكٌن، ثم ٌمول مال وال طعا

بعد ذلن التإاخذنً بمن بات جابعا من أمة دمحم، وذات ٌوم جاء أحد الكبلب ونبحه وهو على 

المزبلة فمال له ٌاهذا .. ٌكلم من؟ الكلب .. التإذٌنً وال اإذٌن آخذ مما ٌلٌنً وتؤخذ مما ٌلٌن، 

ن أنا اجتزت الصراط ودخلت الجنة ٌوم المٌامة فؤنا خٌر منن، وإن أنا هوٌت من الصراط فإ

 على النار فؤنت خٌر منً.

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

بؤن هذه الحمٌمة ٌا إخوان .. نعم!! الكلب ٌوم المٌامة ٌتحول إلى تراب، أحدنا ال لدر هللا إذا دخل 

 ..إلى النار ماذا سٌنفعه؟ الكلب خٌر منه

البعض سمعنا نذكر هذه المصة شنّع وصاح كٌؾ ولماذا؟ .. ترٌد الناس ٌؤكلون من المزابل؟؟ 

 ال! بل نرٌد الكبر الذي فً للبً وللبن أن ٌخرج .. نرٌد أن نعالج أمراض للوبنا ٌا إخوانً..

 

هذه أعمال ٌنبؽً أن نحرص علٌها، من هذه األعمال خدمة الفمراء والمساكٌن، فً حٌن بعض 

لفمراء والمساكٌن، اذهب واخدمهم، اذهبً اسؤلً عن أٌتام وفمٌرات أو عاجزات نظفً ثٌابهن ا
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ساعدٌهن على دخول بٌت الخبلء اؼسلٌهن ألن هذا فٌه كسر لمعنى الكبر فً النفس، لاس على 

النفس لكن فٌه تهذٌب للنفس وتربٌة لهذه النفس.. إذا علٌم، وعمل، ٌعالج الكبر مع اإللحاح على 

  تعالى بالدعاء ..هللا

أسال هللا تبارن سبحانه وتعالى أن ٌخلص للوبنا من دِق الكبر وعظٌمه ، اسؤل هللا عز وجل أن 

ٌرزلنا كمال العبودٌة له .. أسؤل هللا سبحانه وتعالى أن ٌحممنا بدوام اإلنكسار له .. أسؤل هللا عز 

 وجل أن ٌفتح لنا فً أنفسنا فً المعرفة به توصلنا 
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الحمد هلل حمداً نتحمك به بصدق اإلخبلص فً الوجهة، ونكون به ممن امتؤلت للوبهم بؤنواره 

سبحانه وتعالى، حتى ال ٌبمى فٌها متسعاً لشرٌن تلتفت حال العمل إلٌه، وصلى هللا على سٌدنا 

 الدٌن.. دمحم إمام أهل حمابك اإلخبلص وعلى آله وصحبه ومن سلن على نهجه إلى ٌوم

لعلَن أخً لعلِن أختً من المجلس الماضً إلى األن لد أعملتما الفكر؟ هل فكرت فً كٌفٌة 

تخلٌص للبن من مشكلة الكبر؟ هل تذكرت أصل ِخلمتن؟ هل تذكرت مآلن إلى حفرة ٌهال علٌن 

م هل فٌها التراب؟ هل تذكرت فٌما بٌن ذلن أنن ال تملن شٌباً إال ما أعطان هللا تعالى إٌاه، ث

تنبهنا إلى بعض األعمال التً ٌمكن أن تساعدنا على التحمك بالتواضع، كم لمٌت من الناس 

فابتدأتهم بالسبلم هل لن صدٌك كانت بٌنن وبٌنه وحشة نزغ الشٌطان بٌنكم فبادرته أنت بإلماء 

ً السبلم علٌه، هل لصدت إنسانا كنت ترى فٌه نوعاً من اإلساءة إلٌن فمبلت أن تكسر نفسن ف

 طلب الصلح، هذه أعمال، عندن شجاعة أكثر؟ عندن لوة أكبر؟

 

عندن همة كسابر مرٌد إلى هللا؟، المسجد الذي بجانب بٌتن فكر ولو مرة فً االسبوع أن تنظؾ 

مرحاضاً من مراحٌضه، صعبة؟! هذا سلون، سٌر إلى هللا عزوجل، وهللا فٌه تطهٌر لداخلن 

ه لكن فٌها تنظٌؾ لن أنت، صعبة للٌبلً؟ ابدأ فً بٌتن أنت، لٌست المضٌة المكان الذي ستنظف

خفؾ عمن ٌخدم فً البٌت عندن إذا كان فً البٌت من ٌخدم، خفؾ عن زوجتن لم ونظؾ معها 

وساعدها فً التنظٌؾ.. صعبة أٌضاً؟! ال!!.. المشكلة كبٌرة عندن، إذا صعب علٌن حتى أن 

ً بٌتن تؽسل شٌباً من األوانً فً البٌت، تنظؾ مجلس فً بٌتن أو حماما فً بٌتن أو مطبخا ف

الٌضحن علٌن الشٌطان تمول: ال أنا رجل ال ٌتناسب مع الرجولة ..انتبه!!..التؽلط سٌد الرجال 

ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمم المنزل ٌعنً ٌكنسه، ٌرلع الثوب وٌؽسله، ٌخصؾ النعل ٌحمل المربة على كتفه، 

إنما أنا “لنفس لال عن نفسه صلوات ربً علٌه وعلى آله: ٌموم فً خدمة أهله .. هذا تهذٌب ل

تعرؾ ما المناسبة فً هذا الحدٌث نظرت إله ” عبد آكل كما ٌؤكل العبد وأجلس كما ٌجلس العبد

امرأة فوجدته ٌؤكل مع بعض العبٌد والضعفاء فمالت: ما لهذا ٌجلس كما ٌجلس العبد وٌؤمل كما 

صدلِت إنما أنا عبد آكل كما “شًء من ذلن، فمال النبً:  ٌؤكل العبد ترٌد نوع من التعٌٌر أو

 هذه الحمٌمة أنا عبد هلل عزوجل..” ٌؤكل العبد وأجلس كما ٌجلس العبد

أتت إلٌه جارٌة من النساء وهو متوجه فً بعض شإون األمة مع أصحابه.. من الشإون 

لون األن عندنا من ذوي المهمة.. فجاءته امرأة كان ٌشار إلٌها بؤن فً عملها شًء مثلما ٌمو

اإلحتٌاجات الخاصة أو معولة أو توحد أو شًء من ذلن، فجاءت إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمالت: أرٌد أن 

أتحدث إلٌن ٌا رسول هللا فتولؾ، ولال: هلمً تكلمً، فمالت: ال أرٌدن وحدن، فمال: اختاري ما 

مكان فمام إلٌها وجلس وتكلم معها حتى لضى شبت من طرلات المدٌنة وآتٌِن إلٌه، فمالت: ذان ال

حاجتها وعاد إلى أصحابه وانصرؾ إلى سبٌله، هذا نبٌن وهذا لدوتن صلوات ربً وسبلمه 

 علٌه..
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تؤتً هرة فتنظر إلى اإلناء فً حجرته الشرٌفة وٌرى فٌها أثر العطش فٌصؽً )ٌمٌل( لها اإلناء 

ٌاعابشة إنها من “السٌدة عابشة فمال:  حتى تشرب وٌشرب هو صلى هللا علٌه السبلم، تنظر

تطوؾ علٌنا تذهب وتؤتً ولٌست بنجسة، التمزز مما حكم الشارع بنجاسته، نتمزز ” الطوافات

من نجاسته ال من ذاته، وال حتى الكلب على ما جاء من حكم نجاسة سوره، لال بعض العلماء: 

ب باحتمار؟ تحتمر الصنعة أم بؤنها مؽلظة مع ذلن ال ٌجوز احتمار الكلب، تنظر إلى الكل

 الصانع؟

 

 

هذا حال السابر إلى هللا عزوجل، ال زالت المسؤلة عندن صعبة؟ جاهد نفسن هنا ممام المجاهدة، 

هنا مٌدان تطهٌر الملب ابدأ بهذه األعمال األسهل منها فاألسهل ثم تدرج إلى األصعب فاألصعب 

جد أنن خرجت من نمطة ضعؾ فٌن إلى لوة باهلل سبحانه وتعالى، وستجد أن للبن ٌؽسل، ست

المرٌد الذي ٌرضى بؤن ٌستسلم لضعؾ نفسه فً مسؤلة كبره على اآلخرٌن هذا ال ٌمكن أن 

 ٌكون مرٌداً ال بد أن ٌجاهد نفسه.

اسمع وفً مجاهدتن لنفسن فً إخراج ظلمة الكبر منها تطهٌر لملبن من نمطة ضعؾ أخرى: 

رى لنفسه الفضل على الناس فهو ٌعٌش ممارنة بٌنه وبٌن الناس!! أنا والناس، أنا خٌر المتكبر ٌ

من فبلن، أصبح مشؽوالً بماذا؟ بؽٌره من الناس انشؽاله بؽٌره من الناس وإن كان فً صورة 

كبر أو ترفع أو تعالً على الناس فً حمٌمته هو ضعؾ وخضوع للناس، تعرؾ لماذا؟ ألنه 

، إن هم أجلوه وعظموه وأشعروه بالمكانة التً ٌطلبها ألبل وسعد، إنه لما دخل أصبح مرتهناً بهم

المكان الناس لاموا له، أنه لما طلب أجٌب لطلبه، أنه لما تكلم فً موضوع أصؽت له اآلذان، 

واستمعت له الناس، أصبح محتاجاً إلى الناس إذا دخل إلى مكان لم ٌحترم اإلحترام الذي ٌتولعه 

ر وأخذه ما ٌؤخذ الناس من الؽضب والتؤثر والصٌاح ..هإالء ما احترمونً .. أنا ..ؼضب وتؤث

لن اسمح الحد أن ٌهٌننً أبداً .. على ِرسلن .. أنت اآلن سمحت لؽٌرن أن ٌهٌنن، تعرؾ لماذا 

سمحت؟ ألنن جعلت لٌمتن وكرامتن مرتبطة بتصرفات الناس، أنت أهنت نفسن لو كنت جعلت 

وصدلن مع هللا ال مع معاملة الناس لن لصنت نفسن، لكنن رضٌت  عزتن وكرامتن بحالن

بتكبرن وتعالٌن وترفعن ومطالبتن بالمكانة بٌن الناس رضٌت أن تجعل نفسن بٌد الناس، 

أكرمون وعظمون سعدت .. لم ٌلتفتوا إلٌن لم ٌمدرون ؼضبت .. فصارت حالتن حالة ٌرثى 

أمٌر، ربٌس، وزٌر، عالم، تاجر، مصلح، لها مهما كان هذا اإلنسان ؼنً، ملن، حاكم، 

أكادٌمً، فبلح، أستاذ أٌاً كان، الذي ٌرضى لنفسه أن ٌجعل لٌمته سعادته رضاه أنسه فرحه 

مرتبط بما سٌبذله الناس له هو لد أهان نفسه فً هذه الحالة، لكن اسمع ٌترتب على هذا مشكلة 

بعد أن تؽلك مداخل الشٌطان على الملب ثانٌة، كان كبلمنا فً الحلمة الماضٌة عن تنمٌة الملب 

 كٌؾ ٌنمى هذا الملب، كان الكبلم عن تنمٌة الملب من الكبر.

 

 الرٌاء
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الرٌاء من الرإٌة، والسمعة من السماع، من أٌن جاء اإلشتماق فً الرٌاء الرٌاء والسمعة : 

له بنظرة الناس والسمعة؟ أي انشؽال اإلنسان برإٌة الناس له وسماع الناس لما ٌمولون، انشؽا

إلٌه وكبلمهم عنه فتتسمع وتتراءى للناس فً أحوالن، أنت أصبحت فً هذه الحالة ترجع إلى 

نمطة الضعؾ التً كنا نتكلم عنها اآلن لبل للٌل، كنا نمول أن المتكبر أضعؾ نفسه للناس، ومهد 

مٌت بالشرن نفسه لنمطة الضعؾ الثانٌة لمرض الملب الثانً لمعصٌة الملب الخطٌرة، التً س

لكن لماذا سمً بالشرن األصؽر؟ ألن المرابً هو … األصفر، هً ال تخرج عن الملة، مسلم

الذي ٌصرؾ العبادة عن وجهة هللا إلى وجهة الناس وٌجعل ممصوده من العبادة ثناء الناس علٌه 

العبادة هو  واحترامهم له وإلبالهم علٌه، واعتبارهم له أنه شًء فهو جعل مع هللا شرٌكاً فً إرادة

عبد هللا لكن أراد من عبادته أن ٌرضى هللا عنه وأراد أٌضاً أن ٌرضى الناس عنه، فؤشرن طلب 

رضوان هللا بطلب رضوان الخلك لهذا سمً بالشرن الخفً، األصؽر ألنه الٌخرج عن الملة، 

، ما دمت والخفً ألنه على مراتب سٌؤتً الكبلم عنها، الرٌاء مرتبط بمشكلة التفاتن إلى الناس

ترٌد الناس ٌحترمونن ٌمبلون علٌن ٌعظمونن ٌجلونن، مشؽول برأي الناس فٌن إذاً ستدفع ثمناً 

ؼالٌاً .. أثماناً ؼالٌة.. أحدها أن أرلى ماتملن فً هذا الوجود وأعظم ما تمدم وهً عبادتن هلل 

ن ٌتصدق ستضطر إلى صرؾ شًء منها للناس، لماذا؟ ألنن مشؽول بالناس فتراه إذا أراد أ

ٌرٌد الناس أن ٌمولوا عنه محسن كرٌم، إذا جلس ٌتكلم ٌتولع الناس ٌثنون على كبلمه ومستوى 

وعظه وتدرٌسه، إذا لام ٌصلً أو ٌتنسن أو صام ٌتولع أن ٌثنً هللا على خشوعه وحضوره 

ا فً على مستوى ذكره هلل، إذا تلى شٌباً من كبلم هللا ٌنتظر ثناء الناس على مستوى تبلوته، هذ

العبادات التً ٌتمرب بها إلى هللا، تتفمون معً أن هذا الثمن ؼالً؟ ال ٌنبؽً أن ٌدفع، إذا كان 

 الٌنبؽً أن ٌدفع إذا دعونا نتخلص من مرض حب المنزلة فً للوب البشر.

 

أحب الناس وأحب للناس الخٌر وأحب محبة الناس لن فً هللا لكن التطلب المكانة لدى الخلك، 

ما كبٌر وإن كان دلٌما، نعم أحب الناس من أجل هللا وأحب أن ٌحبنً إخوانً فً فرق ما بٌنه

هللا، لكن الٌنبؽً أن ألبل أن أعٌش ملتفتا إلى منزلتً فً للوبهم، أترلب سمطت من أعٌنهم أو 

ارتفعت فً أعٌنهم أكثر، صارت لً مكانة عندهم أو لم تعد لً مكانة عندهم، حب المنزلة فً 

الذي ٌورث الرٌاء، ٌورث أن ٌصرؾ إلى ؼٌر هللا والعٌاذ باهلل من ذلن،  للوب الناس هو

 والتفات الملب محبة للمنزلة بٌن الخلك ٌورث اهتزازاً المنزلة لدى الخالك ..

 

التفات للبن عندما تعبد هللا إلى خلك هللا طلبا للمنزلة عندهم ٌضعؾ منزلتن عنده، ترٌد المنزلة 

خذ بشارة تهون علٌن الخٌارٌن، اصدق فً … ٌد هلل .. ترٌد اآلخرة عندهم أم عنده؟ .. أنت مر

طلب المنزلة عنده ٌجعل لن منزلة عند الخلك، هذه تختلؾ مع لضٌة أنا سؤخلص مع هللا، وهللا 

ٌجعل الناس ٌحبوننً، سنة هللا جرت أنن عندما تصدق مع هللا فً المعاملة وال تطلب ؼٌر هللا 

ه إن شاء جمع للوب الناس علٌن، وإن شاء فرق للوب الناس عنن.. سبحانه وتعالى فاألمر إلٌ

من الصالحٌن من أحبهم الناس واجتمعوا علٌهم ومجدوهم وعرفوا فضلهم، ومن الصالحٌن من 

أساء الناس إلٌهم وتكلموا علٌهم وضربوهم، سٌدنا دمحم ُرمً بالحجارة ومن األ نبٌاء من لتل، فً 
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وجد رأس سٌدنا ٌحٌى بن زكرٌا علٌه السبلم من أٌام الصحابة هذا المسجد، جامع بنً أمٌة ٌ

رضً هللا تعالى عنهم، سٌدنا ٌحٌى لطع رأسه من أجل بؽٌة )رالصة( من بؽاٌا بنً إسرابٌل، 

 سبحان هللا..

لٌست هً الممصد وال المطلب، لكن اصدق مع هللا والحك ٌجمع لن خٌري الدنٌا واآلخرة إن 

لٌن جمٌع الخبلبك وٌنظروا إلٌن بعٌن اإلجبلل وٌعظمون وٌبجلون شاء، وما لٌمة أن ٌثنً ع

وٌتكلمون عنن: فبلن جاء.. فبلن راح، وأنت لست بشًءعند هللا!! ٌا هللا.. أتعس حالة ٌمكن أن 

ٌعٌشها إنسان وٌظن فً نفسه أنه ٌعامل هللا، أن ٌبٌت وهو فرح مرتاح بسبب ثناء الناس علٌه 

سٌؽمض عٌنٌه وهللا راض عنه أو ؼٌر راض عنه!!؟ إذاً منبت وإلبالهم علٌه، هو الٌدري 

 ومنشؤ الرٌاء االلتفات إلى المنزلة فً للوب الخلك.

 

 

 

الخلك ماذا ٌمكن أن ٌعطون أو ٌمدموا لن، ٌستطٌع أحدهم أن ٌمنحن شٌباً؟ ..ٌملكون لن نفعاً أو 

هل ٌزٌدونن شٌباً؟ ٌرفعونن منزلة؟ فً  -عمع أن هذاممنو-ضراً؟ لو سجد لن جمٌع الناس 

الوهم: نعم!! ٌشعر أن له مكانة بٌن الناس؟! وهم، لكن فً الحمٌمة هل ٌزٌدونن شٌباً؟ ال وهللا، ال 

ٌنفعونن والٌضرونن، وأنت إذا ولفت بٌن ٌدي هللا سبحانه وتعالى ٌوم المٌامة ستمؾ وحدن 

ً صلٌتها واألٌام التً صمتها والتبلوة التً لٌس معن أحد من الناس، وعند عرض الصلوات الت

تلوتها والصدلة التً أنفمتها والخٌر الذي عملته، ساعة عرضه على هللا عز وجل سٌظهر المحن 

عند الذي ال تخفى علٌه خافٌة عالم السر وأخفى، إذا سؤلن: عبدي ماذا عملت؟ تجرإ تكذب علٌه 

صبلة مشؽول بنظر فبلن وفبلن ؼلٌن؟ أنن وتمول له: صلٌت لن وهو ٌعلم أنن كنت أثناء ال

أثناء الحج والعمرة كنت تفكر بمنفعة من فبلن أو صلة بفبلن؟ أنن عندما عملت شٌباً من أعمال 

 الخٌر انشؽلت بفبلن أوفبلن؟

أول الناس ٌمضى فٌه ٌوم ” هنان حدٌث ٌخٌفنً كما أخاؾ الكثٌر ممن كان لبلنا، فً المستدرن: 

، فؤتً به فعرفه نعمه فعرفها، لال: فما عملت فٌه؟ لاتلت فٌن حتى لتلت. المٌامة: رجل استشهد

لال: كذبت، ولكن لاتلت لٌمال هو جريء، فمد لٌل. لال: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألمً 

 فً النار.

ورجل تعلم العلم، وعلمه ولرأ المرآن، فؤتً به فعرفه نعمه علٌه فعرفها،فمال: ما عملت فٌها؟ 

لمت فٌن العلم، وعلمته، ولرأت فٌن المرآن، فٌمول: كذبت، ولكنن تعلمت العلم لٌمال هو لال: تع

 عالم، ولرأت المرآن لٌمال هو لارئ، فمد لٌل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألمً فً النار.

ورجل وسع هللا علٌه فؤعطاه من أنواع المال، فؤتً به فعرفه نعمه فعرفها، فمال: ما عملت فٌها؟ 

لال: ما علمت من شًء تحب أن ٌنفك فٌه إال أنفمت فٌه، لال: كذبت، ولكنن فعلت لٌمال هو 

 ” ..جواد، فمد لٌل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألمً فً النار 
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هللا عز وجل أول ما ٌولؾ بٌن ٌدٌه لٌنصرؾ إلى النار عالم!! اسمع هذا الكبلم .. أول من ٌدخل 

وفرعون وهامان، عالم مسلم ٌولفه هللا تعالى بٌن ٌدٌه وٌسؤله ماذا عملت النار عالم.. لبل إبلٌس 

ٌاعبدي؟ ..فٌمول ٌارب تعلمت من أجلن وعلمت من أجلن، فٌمول هللا تعالى: له كذبت تعلمت 

لٌمال عالم وعلمت لٌمال معلم، فمد لٌل اذهبوا به إلى النار فٌلمى فً النار على وجهه، ثم ٌولؾ 

متصدق محسن فٌمول هللا له: ماذا عملت؟ فٌمول ٌارب أنفمت فً سبٌلن بٌن ٌدٌه سبحانه 

وعملت الخٌر من أجلن فٌمول هللا تعالى له كذبت، إنما تصدلت لٌمال محسن كرٌم متصدق، فمد 

لٌل اذهبوا به إلى النار.. خبلص الشًء الذي عملته أخذت ممابله ممن طلبت منهم ذلن ممن 

على وجهه ثم ٌولؾ بٌن ٌدٌه سبحانه رجل لاتل بٌن الصفٌن وهو  نوٌت وأردتهم فٌلمى فً النار

مسلم ولتل فً الجهاد فٌمول له هللا تعالى ماذا عملت؟ فٌمول ٌارب لاتلت من أجلن واستشهدت 

فً سبٌلن فٌمول هللا كذبت إنما لاتلت لٌمال شجاع ولتلت لٌمال شهٌد، فمد لٌل اذهبوا به إلى النار 

هذا الحدٌث ألض مضاجع الصالحٌن ألن فٌه نوع من مواجهة … جههفٌلمى فً النار على و

اإلنسان بحمٌمة األمر، هللا كرٌم والحك عز وجل ال ٌضٌع إٌمان المإمنٌن وال ٌضٌع أعمال 

العاملٌن لكن الحك سبحانه رب، إله، الٌمبل أن ٌكذب علٌه، الٌمبل أن ٌعامله العبد بالخدٌعة، 

 للبن مشؽول بزٌد وعمرو..تمول إٌان نعبد إٌان نستعٌن و

 

لهذا جاء مرض الرٌاء من أشد وأخطر األمراض التً تصٌب الملوب، ٌنبؽً للمإمن أن 

ٌحرص على معرفة هذا المرض، على معرفة كٌؾ ٌفتش على للبه.. تعال ٌا مرٌد فتش على 

ة من للبن، كم مرة من المرات وأنت تذكر هللا خطر فً بالن لو دخل علً فبلن ورآنً!! كم مر

المرات كنت تصلً فً جوؾ اللٌل ففتحت أختن أو أبون أو أمن أو زوجتن، دخلت وأنت 

تصلً فشعرت بؤرٌحٌة أنهم ٌنظرون إلٌن وأنت تصلً!! كم مرة من المرات وأنت تتصدق 

انتظرت أن تـُشكر، انتظرت أن ٌمال فبلن عمل كذا وكذا، التفت إلى الناس أثناء العمل، كم مرة 

ل صالح خطر فً بالن عندما ٌنظر الناس إلٌن سٌثنون علٌن!! حصل أولم وأنت تعد لعم

ٌحصل؟ اصدق مع هللا، لل فٌما بٌنن وبٌن نفسن: نعم حصل وٌارب أنا أطلب منن أن تتوب 

علً، أنا كرهت هذا الخاطر، ألن العلماء لالوا: أول عبلج للرٌاء: كراهة الرٌاء فً للبن، أن 

اهة عندما ٌخطر فً للبن خاطر الرٌاء تكره هذا الخاطر، تمول ٌا تنظر إلى هذا األمر نظرة كر

 نفس السوء دعٌِن من هذه الخسة، ارتمً ٌانفس أنت تعاملٌن هللا، مالن ولنظر الناس؟

 

 أنواع الرٌاء

 

 . ظاهر جلًٔ

أن ٌعمل اإلنسان العمل وٌنتظر ثناء الناس هذا شًء ظاهر ماتضحن علٌن نفسن فٌه، أنت 

 ن لكن إذا فتشت علٌه..تعلمه من نفس
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 . متوسطٕ

مثاله تموم تصلً فً اللٌل تمول أنا أصلً هلل ركعتٌن، ٌخطر فً بالن اآلن أنه لوفتحت الباب 

فبلنة، تمولٌن لو فتح الباب اآلن فبلن ورآنً، ٌحصل سرور هنا، الملب ٌلتفت إلى اآلخر هنا، ال 

 .. لم ٌحصل هذا!! الحمد هلل، عندن من التنبه ماهو أكثر

 

 . دلٌك خفًٖ

مثاله: لمت تصلً ركعتٌن وما انتظرت من أحد ٌران وأنت تصلً لكن فتح الباب أحد ودخل 

ورآن وأنت تصلً، تـُسر؟ تفرح؟ هذا نوع من صرؾ العمل أدق وأعمك فٌما ٌحصل بٌن 

اإلنسان وربه سبحانه وتعالى، ثم ال منتهى لدلة الرٌاء إلى أن تستؤصل شجرة حب المنزلة فً 

 لوب الناس من للبن، ٌبمى األمر ٌدق وٌدق وكلما سرت إلى هللا تعالج شًء..ل

 

* مسؤلة أخرى كلما ارتمٌت فً الصلة باهلل تنور للبن بالذكر وباإللبال على هللا كلما اكشفت 

شًء لم تكن تعلمه من نفسن.. أحدهم جاء وهومتؤثر ٌبكً للت: ما ٌبكٌن؟ لال: كنت أظن أنً 

دلت مع هللا اكتشفت أنً ملًء باألوساخ!! للت له: اآلن ارتمٌت.. باألمس لد طهرت للبً وص

هذه األوساخ كانت موجودة لكن كانت ؼاببة عنن ألنن لم ترتِك فً بصٌرتن الى معرفتها لكنن 

اآلن عندما ارتمٌت فً بصٌرتن أدركت من األمور مالم تكن تدرن، تماماً عندما ٌكون عند 

ٌرى بعض األشٌاءالتً على ثوبه من وسخ لكن إن ركب نظارة اإلنسان ضعؾ فً النظر ال

تموي له النظر فسٌرى الوسخ الصؽٌر الذي فً ثوبه، ثم إن جاء بعدسة كبٌرة سٌرى أوساخ أدق 

لم ٌكن ٌعلمها، هً لم تؤتً اآلن لم ٌتوسخ اآلن، هو اآلن أدرن هذا الوسخ الموجود فً داخله.. 

ت البصٌرة أكبر صار ٌنظر أكثر وٌكتشؾ أكثر، فإذا جبت الوسخ موجود لكنه لما ارتمى، صار

بالمجهر ستصدم بكمٌة الجراثٌم واألوساخ التً على ثوبن.. الملب هكذا!! إذا ارتمٌت فً التنور 

والمعرفة باهلل ارتمٌت بملبن بالتطهٌر فً طلب تنمٌته فً طلب ترلٌته ولهذا مع استمرار اإلنسان 

 انً من الرٌاء أكثر لم ٌكن ٌلتفت إلٌها من لبل، ماذا علٌن؟فً السٌر إلى هللا سٌكتشؾ مع

 

 عبلج الرٌاء

 

بطلب امتبلء للبن بعظمة هللا، كانوا ٌذكرون الكثٌر من العبلجات منها كراهٌة خاطر الرٌاء 

واتهام النفس بالرٌاء وهذا اجعله ٌمشً معن فً جمٌع أمراض الملب فً جمٌع العٌوب، ال تنفر 

بالعٌب ألنن اذا نفرت من أن تتهم نفسن بالعٌب ضحكت علٌن نفسن ولم  من أن تتهم نفسن

 …تكتشؾ العٌب
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كان مالن بن دٌنار رحمه هللا ٌسٌر فً بعض شوارع البصرة فناداه أحدهم من بعٌد: ٌا مرابً!! 

ٌامرابً!! ٌمول لمن؟ لمالن بن دٌنار!! اإلمام الكبٌر والعارؾ باهلل من كبار أبمة السلؾ من 

لرسالة المشٌرٌة، ٌمول له: ٌامرابً!! تخٌل أنن خرج من الجامع األموي، صلٌت العشاء رجال ا

جماعة وصلٌت السنة وحضرت درس علم وأنت خارج شخص لال لن : أنت كذاب ومرابً 

ؼٌر صادق فً الحضور ترٌد تظهر فً التلفاز، كٌؾ ستكون إجابتن علٌه؟ أعوذ باهلل من سوء 

حترم أو جزان هللا خٌراً، شكراًعلى النصٌحة هللا ٌصلح للوبنا، وفً الظن ٌاأخً، هذا لو كنت م

للبن أنت مؽتاظ من الرجل الذي لال لن هذه الكلمة، هذأ فً أحسن االحوال، هذا إذا لم تضاربه 

 وتمول له انظر لنفسن ..

لكن اسمع مالن بن دٌنار شوؾ نفسن مالن بن دٌنار وهو ٌمشً فً الطرٌك لال له: ٌامرابً 

التفت اإلمام إلى الرجل وهومتبسم ولال له: من الذي دلن على اسمً الذي أخطؤه أهل البصرة؟ ف

كٌؾ عرفت؟ أنا المرابً. ..لماذا لم ٌلعب به هذا اإلنسان؟ ..لماذا لم ٌستفزه هذا اإلنسان السفٌه 

ا لم ٌنجح بؤن الذي لال لمالن بن دٌنار ٌامرابً، هذا السفٌه الذي لال لبلمام ٌا مرابً، لكنه لماذ

ٌخرج مالن ابن دٌنار عن حاله مع هللا؟ ألن مالن بن دٌنار فً األصل هو متهم لنفسه، هو 

معترؾ فٌما بٌنه وبٌن هللا، هو مطلع على أمور أرلى بكثٌر، لهذا كانوا ٌمولون حسنات األبرار 

برار لكان من سٌبات الممربٌن، أحد الممربٌن ٌرى شٌباً ٌعتبره سٌبة لو كان عند أحد من األ

 الحسنات ..من األشٌاء الطٌبة أن تتهم نفسن ..

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

إذا اتهمت نفسن وكرهت الفعل من نفسن والتجؤت إلى هللا أعطان، لكن ترٌد اتهم نفسن .. 

الخبلصة تجمع لن جمٌع األعمال التً ٌمكن أن تعملها للتخلص من الرٌاء، اشتؽل بملىء للبن 

ن الرٌاء ٌدل على خلو للب صاحبه من عظمة هللا. لو امتؤل الملب بتعظٌم هللا لما بعظمة هللا أل

احتجت أن ٌنظر ؼٌر هللا إلى عملن أما كفان نظره إلٌن؟ أما كفان علمه بما تصنع؟ هذا ٌنزع 

 من الملب حب الدنٌا وحب المنزلة بٌن الناس وٌورث الملب االمتبلء بعظمة هللا سبحانه وتعالى.

 

إذا أكثرت منها أعانتن على اإلخبلص وهً كلمة اإلخبلص )ال إله إال هللا(، اجعل لن كلمة 

ورداًمنها وأنت تمول: )ال( استحضر معنى إخراج من سواه من للبن )ال إله(، وأنت تمول )إال 

هللا( استشعر معنى إثبات نور هللا فً للبن، فضل هللا، عطاء هللا ..رضاء هللا فً للبن، .فبل ٌبمى 

 فً للبن إال هللا، هذا تطهٌر لباطن الملب من معنى االلتفات إلى الخلك..

 

أسؤل هللا عز وجل ان ٌرزلنً واٌاكم حمابك االخبلص، تعالوا بنا نتوجه إلى هللا الذي ما خٌب 

 من توجه إلٌه وال رد من ولؾ على بابه، تعالوا بنا نمر ونعترؾ، تعالوا بنا نفتمر إلٌه وننكسر .
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الحمد هلل الذي ٌطهر للوب الصادلٌن فً اإللبال على طلب الطهارة، والذي ٌعٌن عباده على 

تنمٌة للوبهم فً مسلن صدق اإللبال علٌه فله الحمد على ما أعطى وله الحمد على ما ٌعطً وله 

احب الحمد حتى ٌرضى وله الحمد بعد الرضى، اللهم صل وسلم على سٌدنا وموالنا دمحم، ص

أطهر للب فً هذا الوجود وعلى آل بٌته وأصحابه وتابعٌهم والتابعٌن لهم بإحسان إلى ٌوم 

 الدٌن..

كان الحدٌث فً المجلس الذي مضى والذي لبله عن االلتفات إلى الملب بمصد تطهٌره وتنمٌته 

 من لاذورات علمت به من معاصً الملب وأمراضه، مر معنا فً الكبلم عن معالجة الملب من

مرض الكبر الذي هو عبلمة على جهل صاحبه، ومر معنا الكبلم عن معالجة الملب من ظلمة 

الرٌاء الذي هو دلٌل على استهانة الملب من عظمة هللا عز وجل، وعلى التفات الملب بحمك إلى 

حب المنزلة بٌن الناس، لال اإلمام الحداد رحمه هللا: الرٌاء عبلمة على حمك صاحبه لماذا؟ 

 ألنه ٌلتفت بما ٌتوجه به إلى هللا إلى من ال ٌنفعه وال ٌضره من الخلك ..لال: 

وٌؤتً الحدٌث فً هذا المجلس طلبا للتخلص من الحسد، الذي هو المرض الثالث من أمهات 

 أمراض الملوب ومعاصً الملوب..

 

 الحسد

 

 ً إلى الناس ألن فٌه  لو تذكرتم فً المجالس الماضٌة كان الحدٌث عن أن الكبر ٌورث الملب التفاتا

ممارنة بٌن النفس واألخرٌن، ٌرى نفسه أفضل من األخرٌن ففٌه التفات إلى النفس، وهذا 

االلتفات ٌتطور من كبر واستعبلء على الناس إلى مراءاة للناس، استجداء إلكرام الناس له 

احبه ٌتحول واحترام الناس وتعظٌم الناس وحب المنزلة لدٌهم، هذا األمر إذا تطور فً نفس ص

إلى مرض ثالث وهو الحسد، معصٌة من معاصً الملب وهً استثمال رإٌة النعمة لدى الخلك 

أن ٌثمل علٌن أن ترى منعما علٌه بنعمة دنٌوٌة أو أخروٌة، من أٌن ٌؤتً هذا االستثمال؟ ٌؤتً 

رى من من أنن مشؽول بمنزلة بٌن الناس، فإذا كانت منزلتن بٌن الناس على علم ثمل علٌن أن ت

هو أعلم منن ألن الناس ستلتفت إلٌه، فؤصبح المرض متطوراَ إلى حد استثمال أن ترى النعمة 

على ؼٌرن، لماذا؟ ألنن ال ترٌد الخلك أن ٌلتفتون إلٌه، ترٌدهم ٌلتفتون إلٌن، إذا كانت المنزلة 

ثمل التً ترجوها بٌن الناس بسبب المال ولدرة على تحصٌل المال ونجاح فً المشروعات ٌ

علٌن أن ترى أمامن من ٌنجح فً المشروعات ألنه سٌصرؾ أنظار الناس إلٌه. فً علم فً 

مكانة فً جاه أٌاَ كان. امتبلء الملب بظلمة حب المنزلة بٌن الناس ٌورث الملب بعد ذلن هذا 

المرض الثالث وهو الحسد:استثمال رإٌة النعمة، وإذا للنا أن الكبر دلٌل على الجهل والرٌاء 

ٌل على الحمك، فإن الحسد معاداة هلل ظاهرة والعٌاذ باهلل!! هل ٌمبل إنسان أن ٌجد نفسه معاٍد دل

لرب العزة؟! الحسد معاداة هلل ظاهرة ألن الذي ٌحسد كؤنه ٌعارض هللا عز وجل، لماذا أعطٌت 
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فبلن؟ عندما ٌثمل علٌن أن ترى النعمة عند أحد من الخلك فكؤنن تعترض على الذي أعطاه 

 نعمة سبحانه وتعالى.ال

هذا خطر الحسد أن تعٌش فً للب مظلم ٌثمل علٌه أن ٌرى الخٌر لدى الناس وٌواجه هللا 

 باالعتراض على هللا باإلنعام على خلمه ..

 أنواع الحسد

 

 . الحسد اإلبلٌسً : تمنً زوال النعمة من الؽٌر ولو لم تإول إلٌه :ٔ

لم تعد إلٌه هو، واحد ٌنجح فً صفمة من الصفمات أن ٌتمنى زوال النعمة من الذي أمامه ولو 

تتمنى أن ٌخسر ولو لم تكن لن الصفمة، علً وعلى أعدابً كما ٌمولون، هذا حسد إبلٌسً، 

إبلٌس ثمل علٌه أن ٌرى معنى اإلجبلل واإلكرام والمكانة والمنزلة تنصرؾ إلى أبٌنا آدم علٌه 

رفض السجود ثم بعد ذلن بدل من أن ٌعود إلى السبلم فحمله هذا الحسد على معاندة رب العزة ب

هللا وٌعتذر وٌتوب وربما لواعتذر وتاب لؽفر هللا له، وكرم هللا واسع، ولكنه عوضا من أن 

ٌَّتَهُ( سؤرٌن!! كل هإالء سؤفعل  ٌتوب لام ٌتوعد الحك عز وجل فً آدم وذرٌته )ألَْحتَنَِكنَّ ذُّرِ

عٌد منزلتن ٌا إبلٌس؟ هل ٌرد إلٌن المكانة التً فمدتها فً فٌهم كذا وكذا، هل فعلن فً أبناء آدم ٌ

هذا المولؾ؟ ال!! لن ٌرد إلٌه المكانة، لشدة ظلمة الحسد فً للبه وسواد الحسد فً للبه انحرؾ 

عن التفكٌر فً كٌفٌة تعوٌض الخسارة التً حصلت له وتعوٌض المكانة التً فمدها إلى كٌفٌة 

ة، كٌفٌة المضاء على النعمة التً نالها ؼٌره، هذا أشنع أنواع اإلضرار بمن نال الفضل والمنزل

 الحسد.

 

 . تمنً زوال النعمة من الؽٌر لتعود إلٌه :ٕ

ٌتمنى زوال النعمة من الذي أمامه لكن لتإول إلٌه هو، ٌتمنى فبلن ٌخسر لٌربح هو، ٌتمنى فبلن 

النعمة لٌنالها هو، هذا أٌضا  تسمط مكانته ألجل هو ٌكون مكانه فً هذا األمر، هذا ٌتمنى زوال

 لبٌح وشٌا لذر فً الملب والعٌاذ باهلل خلصنا هللا وإٌاكم منه، ولكنه أخؾ سوءا من الذي لبله.

 

 . تمنً زوال النعمة من الؽٌر لتحصل له، فإن لم تحصل رضً ببمابها لدى الؽٌرٖ

بٌل لتتحول إلٌه رضً ٌتمنى زوال النعمة من الذي أمامه وحصولها له، لكن إن لم ٌكن هنان س

 أن تبمى النعمة عند ؼٌره، هذا أٌضا سًء لكنه أفضل من النوعٌن الذٌن لبله.

 

 . الؽبطة :ٗ
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لٌس بسٌا ٌسمى الؽبطة فً صورته استثمال، لماذا فبلن نال كذا؟ لكنً ال أتمنى أن ٌخسر فبلن 

المإمن ال ٌحسد لكن ولكن أتمنى أن أنال مثل ما ٌنال هو، هذه هً الؽبطة حسد المإمن ؼبطة، 

ٌؽبط، ما معنى ٌؽبط؟ ٌتمنى أن ٌنال مثل الذي ناله الذي أمامه، ال بزوال النعمة عن الذي 

 أمامه.

 

النوع الرابع ال بؤس أن ٌحصل للمإمن، رأٌت إنسان عنده شٌا من الخٌر،حفظ المرآن لبلن، 

ستثمل أن ٌحفظ هو المرآن، تستثمل أن ال تحفظ أنت المرآن فتتمنى أن تحفظ أنت المرآن لكن ال ت

فحملن هذا على حفظ المرآن وتنال ما ناله، ال أن تتمنى زوال ما عنده، هذا من باب التنافس 

)َوفًِ ذَِلَن فَْلٌَتَنَافَِس اْلُمتَنَافُِسوَن( هذا شًء محمود، وهو ٌرجع إلى أصل المسؤلة فً نفس 

ا جاء على هذا النحو فبل بؤس ولكن اإلنسان وهو تمنً السبك تمنً التمٌٌز تمنً التمدم إذ

 المشكلة فً الثبلثة األنواع األولى، أن ٌتمنى اإلنسان زوال النعمة.

 

فً الدنٌا

 . الحسود مهموم ومنكود :ٔ

 

الحسود مهموم مدة حٌاته كلها، الذي ٌؽلب على للبه ظلمة الحسد ال ٌحب أن ٌرى منعم علٌه، ال 

ع أسرته فٌحاول أن ٌفتن، ال ٌحب أن ٌرى إنسان منعم علٌه ٌحب أن ٌرى شخص مستمر م

بشًء من خٌرات الدنٌا، ال ٌحب أن ٌرى إنسان منعم علٌه بخٌر أو بعلم وبصبلح، دابما لما 

ٌرى ماعند الناس من خٌر ٌثمل علٌه ذلن فٌتمنى زوال هذا الخٌر، هذا مسكٌن ٌعٌش حٌاته كلها 

خلمه فهو دابما ٌرى فضل هللا ونعم هللا لدى الخلك وهو فً كمد ألن فضل هللا ال ٌنمطع على 

دابما فً نكد فً نكد إلى أن ٌموت، لو لم ٌكن للحسد عموبة إال هذه لكفت، هذه واحدة، فهو فً 

 الدنٌا منكود.

 

 

ولت ألن صلته بالناس تكون صورٌة، الحسود مهما اصطنع المحبة مع الناس، ال بد أن ٌؤتً 

وتبرز منه تصرفات تدل على أنه حاسد فتنفر الناس منه، فالحسود لٌس له صاحب ٌعٌش منبوذا 

 مهما حاول أن ٌخفً األمر.
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 المصافاة : لذةالحسود محروم من . ٖ

 

هذا فً الدنٌا لبل اآلخرة، الٌستطٌع أن ٌعٌش معنى المصافاه فً صلته بالخلك، كل ما رأى 

مكدر الحال، بٌنما الذي تهنؤ نفسه للخٌر للخلك ٌعٌش معنى الصفاء،  أحدا نال شٌا ثمل علٌه فهو

 ألن صلته بالناس لابمة على حب الخٌر للناس.

 

 . الحسود الٌمكن أن ٌكون داعً إلى هللا :ٗ

 

ال ٌمكن أن ٌخدم اإلسبلم لط، مهما حاول أن ٌعمل صور من خدمة اإلسبلم ال ٌستطٌع أن ٌكون 

الخبلبك، ألن األصل فً الدعوة إلى هللا أن توصل نور اإلٌمان إلى سبب فً إٌصال الخٌر إلى 

األخرٌن، ما معنى هذا ؟ أن توصل الخٌر إلٌهم ما معنى هذا؟ أن تكون سببا ً فً سعادتهم، فإذا 

 كان الملب فٌه حسد ٌستثمل الخٌر على البشر كٌؾ ٌكون سبباً فً إٌصال الخٌر إلٌهم!!

 

مبكً كان أحد األبمة األفاضل إمام مسجد ٌحكً لً اسمه الشٌخ على سبٌل المضحن ال* لصة : 

دمحم الشنمٌطً لال كان فً نفس المنطمة التً نحن فٌها رجل من الوالٌات المتحدة ٌعمل فً 

شركة بترول ومكث نحو عشرٌن سنة فً البلد التً نحن فٌه،ا ثم بعد ذلن لرب انتهاء عمده 

بته صورة تدٌن، ذهب إلٌه فمال ٌا شٌخ أنا عمري اآلن لٌرجع إلى ببلده فذهب إلى رجل على هٌ

فً الستٌن ومدة جلوسً فً بلدكم المسلمة بدأت أحب اإلسبلم هل ٌمكن إذا أسلمت أن ٌؽفر هللا 

لً ما حصل؟ فمال له: ستٌن سنة وأنت فً المعاصً والذنوب واللخبطات بعدٌن خبلص ترٌد 

لمسؤلة. فالرجل صدّق وعاد وهو منكسر، بعد تدخل الجنة.. صعب ال ٌمكن، ال خبلص انتهت ا

ستة أشهر الٌزال البلعج والرؼبة فً للبه أن ٌمبل على الخٌر فً للبه جعله ٌذهب إلى شٌخ 

الذي لص لً المصة ولال له: هل ٌمكن أن أسلم؟ لال: بالطبع اآلن انطك بالشهادتٌن، لال: أنت 

به؟ لال: نعم، لال األن انطك بالشهادتٌن متؤكد أنه ٌمكن؟ لال: أنت ممتنع باالسبلم ومعتمد 

التتردد، فنطك بالشهادتٌن وبكى لال له: ما ٌبكٌن؟ لال ذهبت إلى شٌخ لبل أو رجل فً صورة 

أو هٌبة شٌخ ولال لً: خبلص ال ٌمكن لال له: من هذا؟ لال فبلن الذي فً نفس البلدة فً 

ذ أشهر خواجة ولال لن أنه ٌرٌد ٌسلم المنطمة الفبلنٌة، ٌمول الشٌخ اتصلت به للت له جاءن من

وللت له خبلص ماعاد ٌنفع أنت فً الستٌن؟ لال نعم، لال كٌؾ فعلت ذلن؟! لال: هللا المستعان 

هذا له ستٌن سنه ٌتمتع بالحرام وبالبنات وكل ما ٌرٌده بالدنٌا وبعد ٌدخل الجنة معنا بعد هذا 

 كله!! شفت المشكلة ٌدخل الجنة معنا.

 

ن المصة : فً هذه المصة ثبلث مشاكل ولكن مرجعها إلى مشكلة واحدة الحسد : الحكمة م -

فاألولى وهً الحسد، ما ٌرٌد أن ٌرى النعمة لهذا اإلنسان، المشكلة الثانٌة أنه جزم أنه داخل 
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الجنة وهذه مصٌبة ثانٌة، العجب أورثه الكبر )ٌدخل الجنة معنا( هل ضمنت أنن داخل الجنة 

الثالثة أعمك، أنه متحسر ألنه محروم من التلذذ بالمعاصً!! كٌؾ هذا ٌتلذذ  أصبلً؟، المشكلة

 بالمعاصً ونحن ال نتمتع؟! فهو مؽتاظ لماذا اآلخر ٌتمتع بها وهو ال ٌتمتع، لماذا؟ بسبب الحسد.

 

 .الحسود محروم لذة الطاعة :٘

 

د أن ٌتلذذ بمناجاة هللا!! إذا حرم الصفاء وصار منكود فبل ٌذوق لذة الطاعة أبداً، الٌمكن للحسو

ال ٌمكن لحسود أن ٌعٌش األنس باهلل، ألنه ٌمابل هللا بالمعادة )أنت ٌارب لماذا تعطً فبلن 

فٌمابل هللا بما ال ٌحب الحك عّز وجل أن ٌراه فً للوب خلمه الذٌن ٌمبلون علٌه، هذه …( وفبلن

 المشاكل كلها فً الدنٌا .

 

 فً اآلخرة

الحسد سبب لؽضب هللا، الحسد سبب للطرد، أما علمت أن الحسد كان الحسد ٌحرق الحسنات، 

سبباً فً طرد إبلٌس؟ فالحسود مطرود، وهو سبب فً دخول النار والعٌاذ باهلل، الحسد ٌكون 

ممدمة لسلب اإلٌمان إذا لم ٌنتبه صاحبه والعٌاذ باهلل، كٌؾ؟ ٌكون سبب فً سلب اإلٌمان؟ ألنه 

هللا .. ٌارب لماذا أعطٌت فبلن .. لماذا ٌسرت لفبلن .. لماذا  ٌعترض على هللا وٌعترض على

لماذا؟ خبلص ٌشعر تجاه ربه شعور ال ألدر أن أصفه إحساس أنً ؼٌر راض بما ٌؤتً منن 

 ٌارب، هذا الحال إذا توصل إلٌه ماذا بمً له من إٌمانه؟ ضاع وفمد إٌمانه من أصله.

 

 فتش عن الحسد

 

 تعال أدخل إلى للبن فتش، ألن الحسد أحٌاناً ٌخفى فً النفس فً داخل أٌها المرٌد السابر إلى هللا

الملب، كم مرة من المرات شعرت أنن تؽٌظت على إنسان زٌادة عن الحد فً كبلمن معه بسبب 

تافه ال ٌمتضً الصٌاح والصراخ، فتش تجد أنن ربما استثملت منه شٌبا، حسدته فً شٌا 

تكلم علٌه بكثرة، كانوا ٌمولون أسوأ أنواع الحسد حسد العلماء فجاءت أدنى مشكلة جعلتن تموم وت

وطلبة العلم والدعاة والسالكٌن أٌضاً السابرٌن إلى هللا عزوجل، لماذا؟ لال من المفترض أنهم 

الذٌن ٌعملون على بضاعة تطهٌر الملوب فإذا حسد طالُب علم طالَب علم .. ٌنتظر متى 

بٌرة علٌه لٌس فً جزبٌة الخطؤ البسٌطة بل بنى على الخطؤ سٌخطا، فإذا أخطؤ شّن الحملة الك

المضاء على كل ما ٌؤتً من هذا العالم أو الداعٌة أو طالب العلم أو السالن إلى هللا، لماذا؟ ألن 

المسؤلة مسؤلة حسد لٌست مسؤلة انتماد، كذلن فً البٌع والشراء والتجارة، ال ال ال هذا فبلن ال 

، لماذا؟ فً الٌوم الفبلنً عندما نزلت البضاعة إلى السوق لم ٌنبه الناس ٌمكن أن نثك فٌه أبداً 
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إلى المشكلة الفبلنٌة فً البضاعة، هل هنان احتمال أنه لم ٌنبه الناس نسٌانؤً؟ وارد هذا 

اإلحتمال، لماذا أنت مباشرة اعتبرت أنه خابن أنه سٌا؟ ألنً وإٌاه فً نفس العمل، تنافس لابم 

دما ٌؤتً مزارع وله مزارع آخر فحصل خطؤ من هذا المزارع فً شا من فالحسد جاء، عن

أسالٌب الزراعة أثر على نوعٌة الزراعة التً ٌزرعها على المحصول، الال هذا فبلن ال تؤمنوه 

أبداً هذا خابن، ال نؤتمنه على بطون الناس وعلى أرزاق الناس فعل كذا وكذا، من الذي ٌشنع 

 العمل لماذا؟ ألنه ٌثمل أن ٌراه لد برز أو تفوق فً شٌا. علٌه؟ مزارع مثله من نفس

 

 عبلج الحسد

 

 :كراهٌة الحسد -ٔ

أن تكره هذه الصفة فٌن، اعترؾ!! جزبٌة منها موجودة واكره وجودها فً داخلن، اجعل هللا 

 ٌنظر إلى للبن فٌرى من للبن كراهٌة الحسد، كراهٌة أن تحسد ؼٌرن.

 

 النعمة علٌه : الدعاء لمن تستثثمل رإٌة -ٕ

رأٌت إنسان أنعم هللا علٌه بنعمة ظاهرة أو باطنة وشعرت فً للبن شًء من االستثمال لرإٌة 

النعمة.. اللهم زده وبارن له فٌها .. اللهم وفمه لحسن االداء فٌها .. اللهم نعمه بها فً الدنٌا 

ٌدنً أن أدعو وللبً واألخرة .. اللهم أكرمه وأكرم ذرٌته بزٌادة من عندن، البعض ٌمول: تر

ؼٌر راضً، ممكن أن ألول بلسانً لكن ما أرٌد أضحن وأخادع ربً أنا ما أستطٌع، ألول 

ٌارب زده وللبً ٌمول ال تزٌده، افعل حتى لو حصل ذلن، فإذا للت ٌارب زده وللبن ٌمول ال 

تها فؤعنً ٌارب ال تزده لل ٌارب أنا أبرأ إلٌن من هذا الذي فً للبً الذي أستطٌع لسانً حرك

على ماال أستطٌع، توجهت إلٌن فٌما ٌرضٌن بما أستطٌع فؤعنً فٌما ال أستطٌع .. ٌكرمن هللا 

سبحانه وتعالى، وهذه من األدوٌة المجربة لعبلج الحسد فً الملب، أنن تدعو لمن استثملت رإٌة 

 النعمة عنده وتسؤل هللا عزوجل أن ٌزٌدهم من هذه النعمة.

 

 من تحسده فً ؼٌابه : تحدث بالثناء على -ٖ

تتحدث بالثناء على من استثملت رإٌة النعمة عنده، إن كان لن زمٌل فً مٌدان عمل أو فً 

دراستن أو فً أي مجال .. استثملت النعمة التً عنده .. أثنً على الخٌر الذي عنده فً ؼٌابه 

هنة، لكن الكبلم فً ؼٌابه أمام الناس، أما أمامه تثنً علٌه ومن خلفه تتكلم علٌه هذا نفاق هذه مدا

أثنً على الخٌر الذي ناله ومكـّن ثمرة هذا الخٌر فً للوب الناس، تعرؾ أٌن ٌؤتً العبلج هنا؟ 

هذا مثل العبلج المباشر على مشكلة حسد النفس ..لماذا حسدت؟ترٌد أن تتمتع؟ .. ترٌد منزلة 

ً علم أو فً تجارة أو فً تتمتع بالمكانة، فإذا كان الذي ٌنافسن ٌنافسن ف… عند الناس؟ 
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صناعة أو فً تمنٌة أو فً أي مجال، وبدأت تثنً على إتمانه أمام الناس فً ؼٌابه، أنت ماذا 

تفعل هنا؟ أنت تإكد المكانة التً ستصٌر له لً للوب الناس بسبب النعمة التً معه، ماذا تفعل 

كثرت واستثملت أن ترى أنت اآلن؟ أنت تستؤصل المشكلة من أصلها فً للبن، أنت لماذا است

النعمة علٌه لماذا حسدته؟ ألنن ترى أن هذه النعمة ستجعل له مكانة تنافسن عند الناس إذا بدأت 

تمكن له هذه المكانة فً للوب الناس أنت أخزٌت النفس بكل ما ٌمكن أن تخزى به، أنت اآلن 

 ..لتلت هذه المشكلة من داخلن واستؤصلتها من أصلها، فمن ثبت على ذلن 

 

هذا تثمٌل؟؟ أنت ترٌد المرب من هللا عزوجل ترٌد أن تكون سابر إلى هللا؟ لٌس من السهولة 

بمكان من أبدا!! من المرة األولى ستخرج متحمس بعد سماعن هذا الكبلم فً المجلس، اللهم انً 

 كنت مستثمل الخٌر الذي عند فبلن اللهم زده من هذا الخٌر اللهم أكرمه وبارن فٌه .. ؼداً 

ستجلس بٌن أصحابن تمول فبلن ما شاء هللا ممتاز وهذا المجال الذي ٌتمنه سٌنفع كثٌر وأنا 

مسرور من نجاحه، إلى هذا الحد ٌمكن!! لكن بعد ٌومٌن ثبلثة أٌام الناس الذٌن أثنٌت علٌه 

أمامهم سٌبدإون هم ٌنطمون بهذا الثناء وٌسمعونن، تبدأ النفس تضٌك، مدحوه مرة ثانٌة فتمول 

نعم نعم هو كذلن، مرة أخرى )بتؽٌض( عرفنا أنه ممتاز، من أٌن جاء هذا؟ آلن الخناق بدأ 

ٌضٌك علٌه، معنى كبلمً هذا أن المسؤلة تحتاج إلى استمرار، أنن هنا تعارض نفسن فٌما 

 ترٌد، أنت األن تستؤصل مرض من داخل الملب من عمك الملب، وهو مرض الحسد.

 

 :ته فكر كٌؾ تساعد َمن حسد -ٗ

شعرت باستثمال فً نفسن لما أعطاه هللا هذه النعمة إن استطعت أن تساعده فً شٌا ٌعٌنه على 

النعمة التً هو فٌها هذا أٌضاً سٌعالج المرض أكثر وأكثر فً للبن، وسٌنظر هللا إلى للبن )وهو 

هللا علٌن  المطلوب وهً الثمرة( فإذا نظر هللا إلى للبن ورأى أنن تعامله على هذا النحو تجلى

بنوره، وإذا تجلى علٌن سبحانه وتعالى بنوره عاد على للبن بطهارة لم تكن تعهدها من لبل، 

وصار للبن ٌهنؤ للناس، وصار للبن سبباً إلٌصال الخٌر إلى الناس وصرت تعشك أن ترى 

 النعمة لدى الخلك، لماذا؟ ألنن ترى تجلٌات المنعم سبحانه وتعالى..

 

 

 

 الثمرة :

افهم هذا المعنى وتنبه له .. إذا عالجت نفسن اآلن بما ٌذكره اآلن وما ٌذكره العلماء  ٌا مرٌد

بمعالجة الحسد وبدأت ترى إشراق فً للبن، ما هو هذا اإلشراق؟ نور الفرح برإٌة نعمة المنعم 

؟ على خلمه، معنى هذا أنن بدأت تشهد تجلٌات هللا، رأٌت إنسان أنعم هللا علٌه بنعمة، شهدت ماذا

فً الصورة شهدت بشر ونعمة جاءت له، أما فً الحمٌمة شهدت تجلً هللا سبحانه وتعالى باسمه 
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المنعم على هذا العبد فانتملت من ظلمة الحسد إلى نورانٌة شهود تجلً هللا سبحانه وتعالى بنعمة 

 باسمه على عباده، فكلما رأٌت منعماً علٌه رأٌت رتبة أو مشهداً أو معنًى من معانً تجلٌات هللا

المنعم، فإذا ترى تجلٌات اسم هللا المنعم وتجلٌات هللا باسم هللا المنعم هنا، فٌمتلا للبن بؤنوار اسم 

هللا المنعم فتصبح انت متجلى علٌن باسمه المنعم، وعند إذن ٌتجلى هللا علٌن بنعمة الوصول إلٌه 

 التً من أجلها سلكت وأنصت لهذا الكبلم وحضرت مثل هذا الدرس.

 

 ننصرؾ من هذا المجلس ..

 

، هل بمً من بعد أن تكلمنا فً ثبلثة مجالس على أمهات أمراض الملوببؤي وجهة وبؤي حال؟ 

الكبر شٌا لم تعد تكرهه فً نفسن؟ نعم!! نؤخذ ولت لنجتهد كً نتخلص منه نستعٌن باهلل على 

، سنعمل على التخلص ذلن، الرٌاء: التفات إلى الناس، الحسد: استثمال رإٌة النعمة على أحد

 منها..

ستخرج من هذا المجلس وأمامن شؽل، تتخلص من الكبر بتذكر حالن ونمصن، نتخلص من 

الكبر باألعمال ومبارة الناس بالسبلم، تنظؾ البٌت وتنظؾ حمامات المساجد، نتخلص من 

اطر الرٌاء باستشعار عظمة الحك سبحانه وتعالى حتى ال نطلب المكانة بٌن الخلك، نكره خ

الرٌاء الذي ٌحصل عندنا، نكثر من ذكر ال إله إال هللا، نتخلص من الحسد بكراهة هذه الصفة مع 

االعتراؾ بوجودها، بالدعاء لمن نرى عنده نعمة ونشعر من أنفسنا استثمال من رإٌة النعمة، 

أنوار  الثناء علٌهم فً ؼٌابه بمساعدتهم على االزدٌاد من الخٌر الذي هم فٌه بالبحث عن شهود

 المنعم سبحانه وتعالى ..

 

هذه األمراض أو المعاصً الثبلثة تتفرع عنها أمراض ومعاصً كثٌرة فً الملوب ألن أمراض 

الملوب كثٌرة والعٌاذ باهلل، لكن الذي ٌعتنً بتطهٌر للبه من هذه األمراض الثبلثة فجمٌع ما 

لى هذا المعنى ورضٌت بؤن تمر عداها، دونها ومتفرع عنها، كؤنن عالجت األصل، فإذا ألبلت ع

علٌن أٌام وأولات وجهود وفكر وبذل لتتخلص منها بدأت أنوار الطهارة تشرق على للبن، 

انتملنا اآلن عن الكبلم عن للب طاهر أو للب ٌرتمً فً التطهر شٌبا فشٌبا، فإذا وصلنا إلى 

عن )طهارة الظاهر(  الحدٌث عن الطهارة سٌكون حدٌثنا إن شاء هللا عز وجل بالمجلس المادم

كان الكبلم عن )تطهٌر الباطن( الملب من الماذورات والمعاصً واألمراض بمً تطهٌر الظاهر 

الذي لو اجتمع مع الباطن تهٌؤ اإلنسان إلى السٌر إلى هللا عز وجل ..ٌا أٌها المرٌد أطلب طهارة 

 باطنن وظاهرن.
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لمتطهرٌن، وصلى هللا وسلم وبارن على إمام أهل الطهارة الحمد هلل الذي ٌحب التوابٌن وٌحب ا

 سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم ..

ولد انتهى بنا الحدٌث إلى التهٌإ لطهارة الظاهر بعد الحدٌث عن تطهٌر الملب من أمراضه، ولد 

الحظ أحد الفضبلء من الحضور فً المجلس الماضً والذي لبله والذي لبله، أن الحدٌث عن 

اض الملوب وأمهاتها التً ذكرت .. الِكبُر والرٌاُء والَحسد .. ال ٌكفً فٌه الحلمات الثبلث أو أمر

المجالس الثبلث التً مرت، إذ انه أس االشكال الذي ٌعانٌه السابر إلى هللا عز وجل، بل أس 

هذه اإلشكال الذي تعانٌه األمة، بل أس اإلشكال الذي تعانٌه البشرٌة فً زماننا، ولوال أن 

 المجالس الممصود منها..

 

 

هذه المجالس الممصود منها : إلماء الضوء على أمهات شإون السٌر إلى هللا عز وجل، بحٌث 

ٌتم المرور على أبواب السٌر إلى هللا تعالى من خبللها، ثم من وراء كل مجلس وكل موضوعٍ 

إلٌها، ألُطِلك الِعنان فً الكبلم تفرٌعات إن تٌمظت للوبنا وتنبهت للسٌر إلى هللا استشعرنا حاجتنا 

عن هذا األمر، ولكن لكم أن ترجعوا إلى كتب الموم التً تخصصت، وهنا ٌنبؽً التنبه إلى أمر 

.. كان الشؤن فٌمن سبك فً السلؾ الصالح ومن بعدهم أنهم خصصوا لعلم السٌر إلى هللا وتزكٌة 

لم وطالب الوصول إلى هللا كما ٌدرس علماً األنفس بابا..ً أي جعلوه علماً مستمبلً، فكان طالب الع

اسمه الفمه وعلماً آخر اسمه التوحٌد وعلما ثالث اسمه األصول ورابع اسمه الحدٌث وخامس 

اسمه علوم المرآن وما ٌتفرع عنه من علوم المرآن كؤصول التفسٌر والتفسٌر وأسباب النزول 

منزلتها ومكانتها فً دٌننا وأهمٌتها والناسخ والمنسوخ، أٌضاً كان هنان علم مخصص للتزكٌة ل

لكل واحد منا، ولد انتشر إهمال هذا العلم فً المابة سنة الماضٌة أو المابة والخمسٌن السنة 

الماضٌة من أحوال األمة، وكان هذا أحد أسباب تاخر األمة اٌضاً وما آلت إلٌه، لهذا ٌنبؽً 

بلح الملوب، َسمِه اإلحسان سمِه التزكٌة العود إلى هذا العلم مرة أخرى، العلم الذي ٌُعنى بص

سمِه ما شبت ال ندخل معن فً جدل حول اإلسم ألنا نرٌد المسمى ولٌس ممصودنا االسم، على 

كٍل بعد حدٌٍث مهم عن صبلح الملوب وتطهٌرها بعد إؼبلق المنافذ التً كانت تدخل من خبللها 

االنسان )الملب( بمً االعتناء بظاهر  األسواء والظلمات إلى الملب ثم العمل على تطهٌر باطن

الطهارة، تطهٌر ظاهر االنسان ألن دٌننا من عظمته أنه بنى اإلنسان بكله ظاهره وباطنه، لم 

ٌعتنً بظاهٍر معمور وباطن خرب، وال بباطٍن معمور وظاهٍر خرب، بل بنى االنسان ظاهراً 

 وباطناً.

 

 طهارة الظاهر
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 الجانب الحسً

عضاء والمبلبس، طهارتها من النجاسات وطهارتها من أٌضاً من األوساخ الممصود نظافة األ

، )خذوا زٌنتكم عند كل مسجد( فعـُلمنا أن “إن هللا جمٌٌل ٌحُب الجمال نظٌٌؾ ٌحُب النظافة“

المإمن ال ٌرضى أن ٌبمى وعلى جسده شًء من النجاسات أو على ثٌابه شًء من النجاسات، 

مع هللا أٌها المرٌد مهمتن أن ٌدوم حضورن مع هللا ذاكراً  ألن المإمن فً حال دوام حضور

مستشعراً عظمة الصلة به، والنجاسة مع ما فٌها من لذارة تلحك بالجسد وتصٌب الثوب تشمبز 

منها النفوس هً أٌضاً مدخل للظلمات على اإلنسان، النجاسة لها صلة بالظلمة كما أن الطهارة 

للمرٌد السالن إلى هللا أن ٌبمى وعلى ثوبه أو على بدنه أو على  لها صلة بالنور، فؤوالً ال ٌنبؽً

مكانه شًء من النجاسات وإن أصابها شًء من ذلن فلٌسارع إلى إزالته وؼسله، هذا ٌنبهنا إلى 

أمر وهو أنه بحاجة إلى أن ٌتعلم أحكام الشرٌعة فً التعامل مع الطهارة والنجاسة، إذ أن السٌر 

هكذا كانوا ” ما اتخذ هللا من ولًٍ جاهل، ولو اتخذه لعلمه“جهل أبداً، إلى هللا ال ٌكون على 

 ٌمولون، إذاُ نحن بحاجة لبلعتناء بتنظٌؾ المظهر..

 

 الجانب المعنوي

أٌضاً نحن بحاجة إلى اعتناٍء بمعنى الطهارة المعنوٌة للظاهر وهً حصول رفع الحدث األكبر 

ه ولت وهو على حدث، إن أصابه حدث أصؽر واألصؽر، بمعنى أال ٌرضى المرٌد أن ٌمر علٌ

مما ٌنمض الوضوء سارع إلى الوضوء، وإن أصابه حدث أكبر مما ٌوجب الؽـُسل سارع إلى 

االؼتسال، إذا عاشر أهل بٌته أو استٌمض وعلٌه جنابة ٌسارع إلى االؼتسال، وان اصابه أمر 

ندرها إذا شعر بالتعب الشدٌد طارئ أخر عنه االؼتسال فبل ألل من الوضوء وفً أشد الحاالت و

وما استطاع فالتٌمم ولو بجداره كما كان ٌفعل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وروت عنه السٌدة عابشة، فبل ألل من أن 

ٌضرب بٌده على صفحة الجدار بنٌة التٌمم وٌتٌمم بحٌث ال ٌنام إال وهو على وجه من أوجه 

 ٌنبؽً أن ٌخرج إال وهو على طهارة ..الطهارة، أما إذا أراد أن ٌخرج من بٌته فبل 

 

 فوابد المداومة على الطهارة

 

 . التحصٌن والحفظ :ٔ

، كان أحد االفاضل البارحة ٌسؤل ما الذي ٌموي وٌكثر من خواطر الخٌر التً تؤتً إلهاماً من 

هللا ولمة من الملن وٌملل خواطر الشر التً تؤتً من الشٌطان أو النفس أو من االستدراج، 

كرون ماكنا نذكره فً المجالس الماضٌة حول هذا االمر، جاء سإال جٌد من أحد األفاضل تتذ

البارحة لال كٌؾ ٌزٌد هذا األمر؟ أحد االجوبة على هذا السإال ما نحن بصدده اآلن، المرٌد 

الحرٌص على استمرار الطهارة تكثر على للبه واردات الخٌر وتمل واردات الشر، وعندما 

أو السابر أو المرٌد الطالب المرب من هللا عز وجل على ؼٌر وضوء وؼٌر ٌكون االنسان 
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طهارة تكثر علٌه خواطر الشر وسوسة الشٌطان وحدٌث النفس، تموى عند اإلنسان الذي ال 

ٌكون على طهارة، لكن كلما دام على طهارته كلما عاش فً هالة من نور ٌتحصن بها وٌحفظ 

لشر، ٌحفظ أٌضا من أذى الشٌاطٌن .. شٌاطٌن اإلنس بها عن أن تدخل على للبه خواطر ا

والجن، ٌحفظ أٌضا من الحسد، ٌحفظ أٌضا من السحر، هذا حفظ وتحصٌن كامل للمرٌد أن ٌدوم 

 على طهارة .

 

 . تموٌة الٌمٌن فً الملبٕ

ما دخُل شًء من الماء أؼسل به وجهً وٌدي إلى المرفمٌن أو فولهما للٌبل امسح به ربسً 

لدمً فً تموٌة الٌمٌن الذي هو أساس الدٌن؟ لالوا نعم، الذي ٌحرص دابما على  واؼسل به

الوضوء ٌكون مستعدا للماء هللا فً كل ولت، الذي ٌحرص على أن ٌكون على طهارة دابمة هو 

فً كل لحظة مستعد للماء هللا عز وجل، من األشٌاء التً كان أشٌاخنا جزاهم هللا عنا خٌر 

فعون همتنا فً الحفاظ على الطهارة ودوامها فٌنا، كانوا ٌمولون لنا: لو الجزاء ٌحمسونا وٌر

جاءن الموت فً أي لحظة ٌؤتٌن وأنت على طهارة فصار الواحد منا كل ما أراد أن ٌتوضؤ 

ٌتذكر هذا الكبلم، ٌؤتٌنً الموت وأنا على طهارة، إذا صار المرٌد متذكر للموت على الدوام، 

الموت واالستعداد للموت على الدوام ال ٌمكن للدنٌا ان تلعب بملبه ال  والذي ٌؽلب على للبه ذكر

ٌمكن للشٌطان ان ٌلعب به ال ٌمكن للنفس ان تؤخذ به، إن أخطؤ مرة عاد وتنبه واستفاق ورجع 

النه دابم الذكر للموت، والذي ٌجعله تذكره للموت ٌعمل وٌموم بالعمل وحول المسؤلة إلى عمل، 

اً للموت، العمل ٌموي الٌمٌن فً الملب، فإذا الحفاظ على دوام الطهارة ٌموي لام ٌتوضا استعداد

 الٌمٌن فً الملب.

 

 الهٌبة والهندام

 

بمٌت مسؤلة لبل أن ننتمل إلى ما ٌعٌن على دوام الطهارة وهً مسؤلة جودة الهٌبة والشكل 

س من الزهد ان ٌملل واللباس والنظافة والتطٌب والهندام وصلة هذا باإلرادة، البعض ٌمول ألٌ

االنسان من حسن هندامه وهٌبته؟ ألٌس من االلتفات إلى الدنٌا االنشؽال بالهٌبة والهندام؟ نمول 

المسؤلة ال ترجع إلى الشكل لطن ٌوجد من الحرٌصٌن على نظافة الجد وعلى التطٌب وعلى 

ـن أكابر المراءٌن المبلبس الحسنة َمن هم ِمـن أكابر العارفٌن باهلل وٌوجد منهم َمن هم مِ 

الراؼبٌن فً لفت أنظار الناس إلٌهم، أٌضا ٌوجد من أصحاب الثٌاب الرثة والهٌبة البذلة َمن هم 

ِمـن أكابر العارفٌن باهلل أٌضا وٌوجد منهم َمن هم ِمـن المراءٌن من الناحٌة األخرى أو من 

لهٌبة، المضٌة حال الملب مع الؽافٌلن أو من البعٌدٌن عن معنى االلتزام بالسنة، المضٌة لٌست ا

الهبٌة، ماهً وجهة للبن فً هٌبة معٌنة، إذا اؼتسلت ولمت على نظافة ما ممصودن من ذلن؟ 

هل ممصودن التمرب إلى هللا، لما علمت أن هلل ٌحب النظافة )إن هللا جمٌل ٌحب الجمال نظٌؾ 

لنظافة وإال حتى ؼٌر المسلمٌن ٌحب النظافة( هللا ٌحب النظافة إذا أنا أحب النظافة بمحبة هللا ل

فٌهم أناس نظٌفٌن، فما الفرق بٌنن وبٌنهم؟ ما الزٌادة التً أكرمن بها إٌمانن وأكرمت بها بسبب 
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إٌمانن؟ أنت مرتبط بالنظافة ألنها طبع لوٌم فً النفس البشرٌة فطر هللا على ذلن المسلم والكافر 

النظافة لكن زٌادة على األصل الموجود إال من تخلؾ عن هذه الفطرة، األصل فً الفطرة حب 

فً الفطرة أنت مإمن فؤنت تعشك النظافة ألن ربن ٌحب النظافة، أحببت ما أحبه ربن ٌا سابر 

إلى هللا، لهذا تحرص على النظافة، لماذا تحرص على الثٌاب الحسنة؟ )وكلمة الثٌاب الحسنة ال 

إسر للمظهر(، ما الفرق بٌن من ٌحّسن ٌعنً بها التكلـّؾ بمضاهات الناس فً الثٌاب أو أن ت

هٌبته وهو سابر إلى هللا فً ذلن وبٌن من ٌحسن هٌبته وهو محجوب عن هللا بهٌبته؟ لالوا: 

الفرق أن الذي ٌحّسن هٌبته وهو سابر إلى هللا بهٌبته هو ٌحسنها بمستطاعه مما ٌملن من ؼٌر 

المال لبس، خرج إلى الجمعة بؤحسن تكلـٍّؾ، استطاع أن ٌلبس من حسن الثٌاب بما ٌستطٌع من 

ما ٌستطٌع، خرج إلى لماء إخوانه فً هللا بؤحسن ما ٌستطٌع، خرج إلى العٌدٌن بزٌادة وبؤحسن 

 ما ٌستطٌع، )مما ٌستطٌع وفً حدود االستطاعة( .

 

، جاء ولت من األولات ما وجد * الهدي النبوي: أهدٌت له ملسو هلآو هيلع هللا ىلص امبٌجانٌة )ثوب حسن( لبسه ملسو هيلع هللا ىلص

إال اإلزار فخرج وبطنه وصدره وظهره مكشوؾ صلوات ربً وسبلمه علٌه وال ٌوجد إال إزار 

ٌستر عورته، ورإي وهو ٌلبس الرداء االخضر ورإي وهو ٌلبس الحلة الحمراء )الممصود 

روفة عند العرب بالحمراء أي البنٌة المابلة إلى االحمرار والتً فٌها الخطوط السود، وهً مع

بالحلة الحمراء( ما رأٌت من ذي لمة سوداء فً حلة حمراء أحسن من رسول هللا صلى هللا علٌه 

وسلم، كان رسول هللا فخماً مفخما.. أي أن حاله كان على هذا الشؤن، كان ٌلبس ما وجد وٌؤكل 

 .ما وجد ما لم ٌكن إثماً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، هذا حال السابر إلى هللا

 

 ماحال المرٌد: -

لكن المحجوب بالمظهر الذي أسر فً مرض مظهره هو الذي إن لم ٌجد أعلى ما ٌمكن أن 

ٌلبسه فً المظهر تكدر خاطره، ٌوم وجد فٌه ما ٌلبسه كؤلرانه أو ما ٌسمى بؤحدث ما ٌوجد 

ما  )الموضى أو الفوضى ما أدري ما اسمها( لبس أحسن ما ٌمكن أن ٌلبسه وفً الٌوم الثانً

وجد المال الذي ٌمكن أن ٌشتري به )التملٌعة الجدٌدة فً اللباس(، كان هذا الكبلم فً السابك 

نوجهه إلى أخواتنا من النساء لؤلسؾ صرنا الٌوم بحاجة إلى توجٌه هذا الكبلم للنساء وللرجال 

 وٌمكن أصبح الرجال بحاجة إلٌه أكثر فً زماننا!!

د لٌضاهً بها زمبلبه ٌشعر فً داخله بالكرب والنمص، إذا ما استطاع أن ٌلبس التملٌعة الجدٌ

خرج إلى مكان ٌرلب نظرات الناس إلٌه كٌؾ ٌنظرون إلى هٌبته، إذا جلس بجانب أحد لبس 

أحدث ما ٌوجد ٌشعر أنه نالص وبالتالً ٌموم وٌبحث عن مكان آخر )هذا خلل(!! فً هذه الحالة 

هللا وال ٌنبؽً أن ٌكون هذا حال المرٌد الطالب لمرب نمول إتمانن لهذا اللباس حجاب بٌنن وبٌن 

 هللا أبداً.

تعرؾ لماذا أصبح حجاباً؟ ألنن أصبحت مؤسوراً له مملوكاً له، والمرٌد لٌس بمملوٍن لؽٌر هللا 

عز وجل المرٌد ال ٌَملن وال ٌُملن، ال ٌرى أن له شٌباً فً ملكه ماجاء بذله هلل، وال ٌُملن ال 

ر هللا عز وجل، فإذا صرت تشاور نفسن .. ربما أتؤخر عن حضور ٌرضى أن ٌملكه ؼٌ
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المناسبة الفبلنٌة، لماذا؟ ألنً ال املن الثٌاب المناِسبة للمناَسبة!! فً هذه الحالة أصبح تزٌنن 

وتحسنن حجاباً بٌنن وبٌن هللا، فً هذه الحالة أنت بحاجة أن تكسر نفسن .. البس لباس ألل حتى 

 تكسر هذا المعنى فً نفسن ولتعالج هذا المرض فً داخلنمما تستطٌع واخرج ل

إذا المشكلة لٌست فً الهٌبة ربما تلبس أحسن اللباس وتكون فً السابرٌن إلى مراتب المعرفة هلل 

 وربما ٌحجبن اللباس عن المعرفة باهلل عز وجل.

ضر مناسبة فً أنِت أٌضاً أختً المرٌدة على نفس هذا الحال، التً تجد صعوبة فً نفسها ان تح

حضورها براً أو صلة برحم أو إدخاال للسرور على ذي صلة أو صدٌمة أو جارة .. فمط ألن 

ثوبها لد تكرر لبسه فً عدد من المناسبات والزوج أو األب أو األخ أو هً لم تستطع أن تشتري 

، هذا الحال ثوباً جدٌداً فخجلت من أن تـُرى بهذا الثوب أكثر من ثبلث أربع مرات فً المناسبات

 ٌصبح بسببه التزٌن حاجباً بٌنِن وبٌن هللا عز وجل.

متى ٌصبح التزٌن ممرباً هلل؟ عندما أتزٌن هلل .. أنا ال أتزٌن للناس ولما ٌمولونه عنً .. أتزٌن 

. ًّ  ألن هللا ٌحب أن ٌرى أثر نعمته عل

 

 * عبلمة الصدق:

 

لن: فً الحمٌمة أنا ال أرٌد ألبس من النفس تكذب على أصحابها كثٌرا .. انتبه تخدعن وتمول 

باب التباهً أو من باب المظهر ولكن ألن هللا ٌحب أن ٌرى أثر نعمته على عبده، بارن هللا 

فٌن.. لكن ترٌد تتؤكد هذا الكبلم صدق وإال تكذب علٌن األمارة بالسوء الكذابة، من هً؟ نفسن 

م لدرتن على المستوى الذي كنت .. ترٌد تعرؾ صدق أو كذب؟ العبلمة فً ذلن: فً حال عد

ترنو إلٌه هل ٌتؽٌر األمر؟ هل تتردد هل تتراجع؟ لم تتردد ولم تتراجع .. ولكن هل تشعر 

بالنمص والخجل بٌن اآلخرٌن؟ هذه مشكلة .. ألنها تجعلن ملتفتاً إلى الصورة مؤسوراً لها .. 

بٌراً وإن استصؽرون أصبحت لٌمتن مرتهنة عندن بنظرة الناس إلٌن .. إن أكبرون صرت ك

صرت صؽٌراً .. اصبحت مملوكاً لمن؟ لنظر الناس. والمرٌد )أكرر( ال ٌمبل إال ان ٌكون 

مملوكاً هلل عز وجل .. عٌب على من ٌعلم أنه ٌسٌر وهللا ناظر إلى للبه ٌرتبن فً حال تؽٌر 

ه )ونفخت فٌه من نظرة الناس إلٌه .. عٌب على من جعل هللا لٌمته فٌه روحاً نفخها هللا من روح

روحً( أنت انسان مكّرم عند هللا، فكٌؾ ترضى ان تنزل وتسمط وتنحط إلى رتبٍة تصٌر فٌها 

لٌمتن سالطة من رتبة النفخة الربانٌة إلى ان تصٌر لٌمتن بالخرلة البالٌة التً تلبسها، ان 

 صارت خرلتن شكلها كذا صار لن لٌمة وبدونها لم تعد لن لٌمة .

 

ٌذكرون عن المبل نصر الدٌن جحا .. تسمعون عن جحا؟ دابما إذا ذكر جحا  * لصة : كانوا

تضحن الناس وال ٌعرؾ عن جحا إال أنه مهرجا، جحا بالمناسبة كان عالماً مفكراً وفٌلسوفاً 

وداعٌاً، لكنه كان ٌحسن الفكاهة والدعابة التً تدل على الممصود والمعنى، المبل نصر الدٌن 
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فً حٌِه فذهب بهٌبته المعتادة المتوسطة أو دون المتوسطة، فؤجلس فً  جحا دُعً إلى مناسبة

أخرٌات الناس ولم ٌستطع أن ٌمترب حٌث الدسم، فتسلل وانسحب وعاد إلى البٌت واستعار من 

جاره فروة فاخرة ذات لٌمة، فلما ألبل نظر الناس إلى هٌبته فرحبوا به وأجلسوه فً صدر 

وؾ المشوي أمامه صار ٌؤكل لممة وٌضع فً الفروة لممة أخرى المابدة ، فلما ألبل على الخر

وٌمول )كلً فالتمدٌم لِن ال لً(، ال ترضى أن ٌكون التمدٌر للخرلة التً تلبس، ال ترضى أن 

تكون لٌمتن بالحدٌدة التً تركبها، ال ترضى أن تكون لٌمتن باالثاث.. الخشب الذي تزٌن به 

لن، ال ترضى أن تكون لٌمتن بمستوى المعٌشة التً منزلن، وال ترضً أنِت أن تكونً كذ

تتحدث عنها والمطعم الذي تؤكل فٌه أو تستدعً الطعام منه، لٌمتن أن فٌن للب هللا ناظر إلٌه .. 

 ال تنزل وال ترضى بالسموط أبداً.

 

 تموى ومظهر، أم العكس؟!

 

ن إلٌهم ال ٌلتفت إلٌهم، عرفت األمة أكابر من العارفٌن كانوا ذوي هٌبات رثـّة، ٌنظر اإلنسا

نمول هذا خطؤ؟ ال.. هذه استطاعته.. ال ٌملن أن ٌشتري الهٌبة الكبٌرة وهو ٌعلم أن لٌمته مافً 

للبه ولٌست الخرلة التً ٌلبسها، هل لهإالء مكرمة لحالهم؟ نعم.. أما سمعت لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص )ُرّب 

االبواب إن تزوج لن ٌُزوج وان تشفَع لن ٌَُشفع لو أشعث أؼبر ذي طمرٌن ال ٌإبه له مدفوعٌ ب

ألسم على هللا ألبّره(، لو لال ٌارب ألسمت علٌن أن تحٌل هذه األرض الخضراء إلى ؼبراء 

لفعل هللا له، إذاً ٌمكن أن ٌكون صاحب هٌبة رثة وهو من الممربٌن؟ نعم، بعض الناس عالجوا 

افة وأبدا ماكان الدٌن فٌه دروشة وبهذلة، بالحمٌمة المشكلة بطرٌمة خاطبة.. لالوا دٌننا دٌن نظ

الدٌن لم ٌكن فٌه عبودٌة للظاهر والمظهر، الدٌن حررنا من عبودٌتنا للمظهر إلى عبودٌتنا 

للباطن الظاهر هلالج لج، إذا متى ما تٌسرت الهٌبة الحسنة من دون تكلؾ فهً األولى ومتى لم تتٌسر 

رٌد لفترة مإلتة إلى أن ٌتبذل فً هٌبته لٌكسر نفسه، ٌعالج مرض فالمتٌسر، وأحٌاناً لد ٌحتاج الم

االلتفات إلى الخلك لكن بممدارها وبالرجوع إلى شٌخ ٌدله على كٌفٌتها فً ذلن من الشٌوخ 

المرشدٌن المربٌن، ولد ٌكون اإلنسان صاحب هٌبة بذلة وهو من كبار أهل الدنٌا، ٌظن نفسه 

نٌا المتعلمٌن بها، لماذا؟ ألن هٌبته هٌبة الفمراء الزهـّاد وللبه من الزّهاد وهو من كبار أهل الد

 معلك بالدنٌا ٌنتظر متى تؤتً الدنٌا ومتى ٌكسبها.

 

* لصة : كان أحد الصالحٌن له مرٌد ٌسلن على ٌده ٌربٌه شٌخ وٌرشده، وهذا المرٌد ٌتاجر 

ٌخبر شٌخه : شٌخً سؤؼٌب فترة وٌسافر من بلد إلى بلد للتجارة ، فؤراد أن ٌسافر إلى بلدة فجاء 

أسافر إلى البلدة الفبلنٌة ال تنسونا من الدعاء .. توصونا بشًء؟ لال له شٌخه نعم.. البلدة الفبلنٌة 

فٌها شٌخ فبلن من أكابر الصالحٌن واألولٌاء مظنة والٌة، اذهب واطلب الدعاء منه لن ولً 

لال هذا التلمٌذ التاجر ذهبت إلى البلدة  ولل له: شٌخً فبلن ٌمربن السبلم وٌمول لن: ادعُ لً.

فلما دخلت سؤلت بعض أهل هذه البلدة: أٌن زاوٌة الشٌخ فبلن؟ فضحن ولال الشٌخ فبلن ٌسكن 

فً لصر. لال فملت فً نفسً هذه واحدة، على كل حال أٌن لصر الشٌخ فبلن؟ دلوه علٌه فذهب 
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عند الملن، لال هذه الثانٌة، وبٌنما هو  ولرع الباب.. أٌن الشٌخ؟ لالوا: الشٌخ معزوم على ؼداء

فً خاطره )كٌؾ الشٌخ فبلن عند الملن فً لصر وشٌخً ٌمول لل له: ٌدعو لً وله؟ اصبر من 

أجل شٌخً( وهو تخٌل ورّكب صورة الصالح على أن الصالح ال بد أن ٌكون الشخص الذي ال 

إال ال ٌكون صالحاً. لال فإذا به و… مال عنده وال مسكن عنده ال ٌخالط الناس وٌبتعد عن الدنٌا

ٌؤتً، فجاء على خٌل فاخر ومعه خدم من أمامه ومن خلفه فلما دخل وجلس فً المصر استؤذن 

ولد تبخر حسن الظن ماعاد بمً منه شًء، لكن من باب أداء أمانة -فؤذن له ولما جاء سلم علٌه 

نساه من الدعاء وادعُ لً، فمال: ، فمال ٌا شٌخ شٌخً فبلن ٌمربن السبلم وٌمول لن ال ت-السبلم

أنت شٌخن أخً فبلن؟ لال نعم، لال ألرءه السبلم ولل له أخون فبلن ٌسلم علٌن وٌمول لن إلى 

متى وللبن معلك بالدنٌا، أما آن لن أن تمطع عبلبك الدنٌا عن للبن؟ لال فهممت أن أرفع ٌدي 

م وجبة ٌفطر علٌها وهو صابم وأضربه على وجهه!! شٌخً الذي ٌعٌش فً عّشة وٌؤكل فً الٌو

وال ٌملن شًء من متاع الدنٌا وهذا فً لصر وكان عند السلطان تؽدى وٌؤتً فً موكب وبعد 

ٌرٌد ٌعلم شٌخً )ٌتفلسؾ( ٌمول له إلى متى التعلك بالدنٌا؟ لال فما منعنً إال األدب مع شٌخً 

ً كبلمهم(، ٌمول فانصرفت الذي لال لً أنه من الصالحٌن. )وهنا فابدة األدب مع الصالحٌن ف

ورجعت إلى البلدة فلما زرت شٌخً لال: لً زرت شٌخ فبلن حفظه هللا؟ لال كٌؾ شٌخ فبلن 

عارؾ باهلل وولً وهو ساكن فً لصر وكان عند الملن ٌتؽدى عنده وجاء فً موكب وبعد ٌمول 

الدنٌا عن للبن؟(  لً سلم على فبلن ولول له إلى متى التعلك بالدنٌا )أما آن لن ان تمطع عبلبك

الشباب الٌوم ٌستؽربون من … فؤجهش الشٌخ بالبكاء!! أو لال لن ذلن؟ لال: نعم فؤؼشً علٌه 

كلمة أؼشً علٌه شخص ٌدوخ وٌؽشى علٌه من معنى، لكن ما ٌستؽربون أن شخص ٌؽشى 

الفبلنً، علٌه ألن الفرٌك الذي ٌشجعه ما فاز بالكرة، أو ألنها رأت الممثلة الفبلنٌة أو الممثل 

لكن ٌستؽربون إذا لٌل أن فبلن أؼشً علٌه من معنى من ذكر من آٌة من لصٌدة سمعها، هذا 

أؼشً علٌه من التؤثر.. فلما أفاق صار ٌبكً سابر ٌومه وفً الٌوم الثانً جاء التلمٌذ لال طٌب 

ًء من أفهمنً ما فهمت، لال نعم إن الرجل الذي رأٌته فً صورة من الدنٌا لم ٌكن فً للبه ش

االلتفات إلٌها وهو مسخر لها فً رضوان هللا، وأنا ترانً فً حالة فً صورتها لٌس فٌها التفات 

إلى الدنٌا لكن تمر على للبً فً بعض االحٌان خواطر لو أن لً شٌباً من الدنٌا، فكان أخً 

ًّ بهذه لنصٌحة كؤن هللا أشعره بفراسة المإمن لٌنبهنً  إلى العٌب العارؾ باهلل الذي أرسلن إل

 الذي عندي.

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

بؤن المسؤلة لٌست بالصورة لكن حتى ال تخادعنا أنفسنا، ألن النفس خداعة أمارة بالسوء .. ال 

تمل أنا هٌبتً حسنة وللبً ؼٌر معلك، أول ما تدعً هذا فهً عبلمة على أنن لست كذلن، 

 الدعوى ال تكون على معنى الصدق،

 الم تفارق بنور فرلان ٌراه الذابك ال بارتفاع الجاه والخوارقحالن فً الدعوى م
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الحدٌث عن الحفاظ على الطهارة ٌبنبً علٌه حدٌث عن ما ٌعٌن على دوام الطهارة، طاهرة 

 المعنى والحس فً ظاهر اإلنسان، كان علماء التربٌة ٌمولون:

 

، وبالتالً ٌتردد كثٌراً على أن الذي ٌكثر الطعام ال بد وأن ٌكثر من الحاجة إلى لضاء الحاجة

بٌت لضاء الحاجة وبالتالً ٌثمـُل علٌه أن ٌدوم على الطهارة، كذلن كانوا ٌمولون: من كثر 

طعامه كثر نومه، ومن كثر نومه كثر كبلمه، ومن كثر طعامه ونومه وكبلمه لم ٌبمى له من 

وتعالى أنه ٌؤكل على لدر اإلرادة والسلون إال الصورة، األصل فً حك السابر الى هللا سبحانه 

الحاجة وٌنام على لدر الحاجة وٌتكلم على لدر الحاجة، هذا ملحظ، لبل أن نـُبحَر فً هذا الملحظ 

 ألنه سٌترتب علٌه عمل، أود أن أعود للٌبلً إلى مسؤلة المظهر..

 

 طهارة الظاهر وارتباطها بطهارة الباطن

 

الحـَسُن “طالب سبط الحبٌب المصطفى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، * لصة: ٌذكرون عن سٌدنا الحسن بن علً بن أبً 

إن إبنً “حدٌٌث عن المصطفى، سٌدنا الحسن لال عنه النبً : ” والُحسٌن سٌدا شـَباِب أهِل الجـَنة

كان سٌدنا الَحسن لد اشتهر ” هذا سٌدٌ ولعل هللا أن ٌُصِلـَح به بٌن فبتٌن عظٌمتٌن من المسِلِمٌن

ما ٌوجد، فشك ذلن على بعض المتزهدٌن فً عصره وعاتبه فً ذلن: أنت ابن  أنه ٌلبس أحسن

بنت رسول هللا، أنت لدوة للناس، فمال حال لباسن هذا؟ فمال )إن لباسً هذا ٌمول للناس إنً 

ؼنً عما فً أٌدٌكم، ولباُسن ٌمول للناس إنً محتاٌج إلى مافً أٌدٌكم( هذا مشهد وهذا معنى فً 

 الفهم..

 

اإلمام جعفر الصادق بن دمحم البالر بن علً زٌن العابدٌن بن اإلمام الحسٌن وهو إمام  * لصة :

أهل البٌت أٌضاً فً عصره، وبالمناسبة.. أبمة أهل البٌت هم أبمة المسلمٌن، هم أبمة أهل السنة 

والشٌعة جمٌعاً، بعض شبابنا ٌظن أن ذكر أبمة أهل البٌت خاص بطابفة دون طابفة، أبمة أهل 

سنة هم تبلمٌذ أبمة أهل البٌت، اإلمام األعظم أبو حنٌفة النعمان تلمٌذ جعفر الصادق وتلمٌذ ال

زٌد بن علً بن الحسٌن، كان ٌمول لوال السنتان لهلن النعمان، لوال السنتٌن التٌن درست فٌهما 

 على جعفر الصادق لهلكت..

الخارجً على هٌبة حسنة،  سٌدنا جعفر الصادق علٌه السبلم عتب علٌه بعض ألرانه أن ثوبه

وألن الذي عتب علٌه كان من إخوانه الممربٌن إلٌه فؤراد أن ٌنهً المشكلة التً فً صدره، لال 

ناولنً ٌدن، فناوله إٌاها فؤدخلها إلى الثوب الداخلً )الشعار الذي ٌلً البدن، العرب تسمً ما 

ٌده إلى شعاره فوجده من الصوؾ ٌلبس فً الداخل شعاراً وما ٌلبس فً الخارج دثاراً(، فؤدخل 

الذي ال ٌلبسه إال فمراء الفمراء، أكثر الناس فمراً، لال أما هذا فلنفسً تهذٌباً وأما هذا فاستؽناًء 

 عن الناس وما هم علٌه.
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هاتان المصتان تإكدان معنى كنا نتحدث عنه فً المجلس الماضً، أنه ال ٌنبؽً أن تـُبنى األمور 

 ..على الهٌبات والمظاهر

 

فً الممابل، سٌدنا أوٌس تذكرونه؟ كنا ذكرناه لبل مجالس، لما للنا لما نبحه * لصة أوٌس: 

الكلب وهو ٌجمع الطعام من المزبلة لٌتصدق به على الجابعٌن وٌمول )اللهم ال تإاخذنً على 

آكل مما من بات جابعاً من أمة سٌدنا دمحم(، عندما نبحه الكلب لال: )ٌا كلب ال تإذٌنً وال أإذٌن 

ٌلٌنً وتؤكل مما ٌلٌن فإن أنا اجتزت الصراط ودخلت الجنة فؤنا خٌٌر منن وإن أنا سمطت من 

على الصراط وهوٌت إلى الناس فؤنت خٌٌر منً(، سٌدنا أوٌس كانت هٌبتهُ رثـة، إذا نـُظر إلٌه 

خطاب طلب ال ٌبالى به، حتى أن سٌدنا عمر ابن الخطاب لما أراد أن ٌمابله، سٌدنا عمر ابن ال

بنفسه أن ٌمابل سٌدنا أوٌس ألنه سمع من النبً ثناٌء علٌه )أوٌس وما أدران ما أوٌس، رجل 

مجهوٌل فً األرِض معروٌؾ فً السماء، كان به برٌص فسؤل هللا فؤبرءه منه إال موضع درهم 

لى شوٌهات تحت منكبِه سؤل هللا أن ٌُبمٌهُ حتى ٌـَذكر نعمة هللا علٌه إذا نظر إلٌه، حبس نفسه ع

)ؼـَنـَم( ألمِه ٌرعاها براً بإمه( وصفه النبً ثم لال لسٌدنا عمر وسٌدنا علً )ٌا عمر وٌا علً إن 

أنتما ربٌتماه فاسؤاله أن ٌستؽفر لكما ٌؽفر هللا لكما(، هللا أكبر، الذي علٌه جمهور أهل السنة أن 

وسٌدنا أوٌس من كبار  سٌدنا عمر وسٌدنا علً أفضل من سٌدنا أوٌس، هم من كبار الصحابة

التابعٌن، لكن مع ذلن علمهما رسول هللا هذا الدرس، هذا أٌضاً لً ولن أٌها المرٌد، لنا نحن فً 

السٌر إلى هللا أن نطلب الدعاء ونحسن الظن بالكبٌر والصؽٌر وأن ال نرى أن خصوصٌة خّصنا 

 هللا بها حاجبة بٌننا وبٌن أن ننتفع بعباده.

نة فً خبلفته لال ٌجلس الحجٌج )كان فً المولؾ( إال من كان من الٌمن سٌدنا عمر فً آخر س

فجلسوا فبمً أهل الٌمن، فمال لٌجلس أهل الٌمن إال من كان من مراد )لبٌلة سٌدنا أوٌس( فجلس 

الجمٌع إال عدد من لبٌلة مراد ممن وفدوا على الحج، فمال لٌجلس من كان من مراد إال من كان 

المبٌلة التً منها بالذات سٌدنا أوٌس من هذا البٌت( فبمً رجل كبٌر فً  من لرن )الفخٌذة من

السن شٌٌخ، فمال له سٌدنا عمر: أفٌكم أوٌس؟ لال: ٌا أمٌر المإمنٌن ال نعلم أوٌساً نرفعه لن إال 

رجبلً به جنــّة )مجنون به حمك( تركناه على إبلنا ٌرعاها بؤربعة دراهم، لال له سٌدنا عمر: بن 

 لم ٌا علً، وذهب هو وسٌدنا علً لٌلحما بسٌدنا أوٌس.. ال به،

 

الشاهد فً المصة: تعرفون ماهو؟ هنا هذا المولؾ، كٌؾ كانت نظرة المجتمع لسٌدنا أوٌس؟، 

هذا الذي ذكره رسول هللا عن بعد والذي لال لسٌدنا عمر ولسٌدنا علً )اسؤاله أن ٌستؽفر لكما 

 كانوا ٌعتبرونه مجنوناً وٌستهزبون به، وٌرونه ال شًء فٌهم..ٌؽفر هللا لكما( المجتمع المحٌط به 

إذن مسؤلة إعجاب الناس بهٌبتن بمظهرن حتى مكانتن بٌن الناس لٌست هً المصة ولٌست هً 

المضٌة فً صلتن باهلل، حتماً!! ال ٌُشترط حتى تصٌر سابراً إلى هللا عز وجل أن تكون محطوط 

ابن علً كٌؾ كان ٌلبس وتكلمنا عن أوٌس، هذا تكرار  المدر فً مجتمعن، تكلمنا عن الحسن

للمعنى وتؤكٌد للمعنى الذي كنا نذكره فً المجلس الماضً من أن الهٌبة ال ٌنبؽً أن تكون َحكماً 

 على ؼٌرن وال َحكماَ علٌن، ال ٌنبؽً أن تتمٌد للهٌبة.
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ى ،. ألمٌا علٌه ذهب سٌدنا علً وسٌدنا عمر فوجداه ٌصلً تحت شجرة فً عرفة واإلبل ترع

السبلم فخفؾ الصبلة ورد علٌهما السبلم بعد الصبلة وتكلما معه،. فكان من ضمن الكبلم وال 

أطٌل بذكره جمٌعاً، أن سٌدنا عمر ابن الخطاب عرض علٌه أن ٌعطٌه شًء من المال، لال له 

لعراق وعن إلى ان تذهب بعد الحج؟ لال إلى العراق )فّرج هللا عن العراق، اللهم فّرج عن ا

فلسطٌن فرجاً عاجبل وعن سابر ببلد المسلمٌن ٌارب العالمٌن(، لال إلى العراق، لال إذاً إنتظر 

حتى أذهب إلى بٌت المال فآتٌن بشًء من المال تستعٌن به وبشًء من الثٌاب )المال والثٌاب، 

أعطانٌها الموم على  الكبلم عن الهٌبة(، فمال ٌا أمٌر المإمنٌن إن معً هذه الدراهم األربعة التً

ًّ هذه  رعً ابلهم وال أدري أأعٌش حتى أنفمها أو أموت لبل أن انفمها، ٌا أمٌر المإمنٌن إن عل

الخرلة )المبلبس( ال أدري أأعٌش حتى أِخلمها )ٌعنً تتبهذل( أو أموت لبل أن أِخلمها، ٌا أمٌر 

بة كعداء ال ٌجتازها إال المإمنٌن إن بٌن أٌدٌنا عمبة )مرتفع مكان صعب الصعود إلٌه( عم

المِخفـّون، فضرب سٌدنا عمر ابن الخطاب األرض بدرته ولال لٌت شعري من ٌؤخذها بما فٌها 

، لال له: أال أكتب إلى أمٌر العراق  ًّ )أي الخبلفة( وددت آنً لو أخرج منها كفافاً ال لً وال عل

ا أمٌر المإمنٌن، ثم انمطعت والً العراق حتى ٌعتنً بن؟ لال أحب أن أكون فً ؼبراء الناس ٌ

االخبار عن سٌدنا أوٌس فترة حتى لمٌه هرم ابن حٌان رحمه هللا، لال لمٌت أوٌساً وهو جالٌس 

على شط الفرات مدٍل لدمٌه فؤلمٌت علٌه السبلم فرد علً السبلم فملت أوٌس بن عامر المرنً؟ 

 عرؾ كل شًء، لال لال نعم، هرم بن حٌان؟ لال كٌؾ عرفتنً؟ لال ٌاهرم من عرؾ هللا

فاستنصحته فنصحنً، للت له أسٌر معن؟ لال ال، نلتمً إن شاء هللا على حوض رسول هللا 

ملسو هيلع هللا ىلص، لال ما أراه إال هرب من أن ٌُعرؾ بٌن الناس، حتى وجـِـدَ لتٌبلً فً معركة الصفٌن فً 

عامر، هذا الذي بعد أكثر صفوؾ أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه. أوٌس إبن 

سنة الزلنا نذكره وأحِسب أن للوبكم تحركت عند ذكره، كان فً هٌبته ال  ٓٓٗٔأو ما ٌمارب 

 ٌُلتفت إلٌه،

 

لن تـُصبح مثل أوٌس إذا بهذلت هٌبتن، ولن تصبح مثل الحسن إذا لبست الهٌبة الحسنة، لكن 

المسن وانظر أٌن ٌُمٌمن هللا،  ابحث عن للب أوٌس وللب الحسن، واحرص على أن تـَسلن هذا

ألامن فً هٌبة كهٌبة الحسن أو ألامن فً هٌبة كهٌبة أوٌس من حٌث الظاهر، لكن احرص على 

 أن ٌكون لن للب متصل بملب الحسن وللب أوٌس تسعد وترتمً..
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 طهارة الظاهر وضبط الطعام

 

كما ذكرنا فً بداٌة المجلس  الٌزال الحدٌث عن طهارة الظاهر ٌستلزم االستمرار على الطهارة

أن نملل من الطعام والشراب والنوم والكبلم، حتى تمل حاجتً للذهاب إلى بٌت الخبلء أللل من 

” بحسب ابن آدم لمٌمات ٌممن صلب“الحدث فؤحتاج أن ال آكل إال لدر حاجتً لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ٌع أن تستمر به بنشاط بحٌوٌة بحٌاة سبب من هذا األصل، الشًء الذي ٌمٌم الصلب الذي تستط

األسباب ، األول كان علماء التربٌة والمشاٌخ ٌمولوا هذا الكبلم، كان ٌمال لهم تمنعوا الناس من 

التمتع بالحبلل وهذه نعم هللا!! حتى جاء األطباء وذكروا خطورة السمنة والدهنٌات والنشوٌات 

ت الناس تبحث من جدٌد وبدأوا ٌعملون نظام وجاءت أمراض السكر والشحوم والكرش، بدأ

بحسب ابن آدم “حمٌة، هذه حمٌة من البداٌة لالها رسول هللا وذكرها المربون ما أخذنا بكبلمهم 

فإن كان وال بد فثلث لطعامه، تتمتع!! أتمتع بالحبلل لكن ثلث فثلث لطعامه ” لمٌمات ٌممن صلب

خواننا من طلبة العلم لال له أحدهم ٌكفٌن ثلث وثلث لشرابه وثلث لنفسه.. من باب الدعابة إ

 لطعامه لال كل أدرى بثلثه دعونً وثلثً..

 

ترٌدون الحمٌمة؟ مع اعتراؾ المتكلم بؤنه لم ٌلتزم بها، لضٌة الثلث هذه لعموم المسلمٌن السالن 

المرٌد وضعه مختلؾ هو سلن سابر إلى هللا هو من أصحاب اللمٌمات هذا األصل، فعجزت أن 

ون من أصحاب اللمٌمات، ولو تذكرتم لبل مجالس للنا ٌموم عن طعامه وهو ٌشتهً لممة تك

واحدة ٌتركها هلل عزوجل ٌموم وال تزال نفسه متشوفة إلى لممة ٌترن هذه اللممة هلل، ال ٌتركها 

فً الصحن ترمى ٌتركها من األصل ٌؽرؾ دون حاجته فإن النفس إذا عودت أن تفطمها لبل أن 

ها بدأت تخضع لن بدأت تنماد لتروٌضها، لكن إن أعطٌتها إلى منتهى حاجتها تفتحت تلبً حاجت

فً النفس الرؼبات كلها بعد ذلن صعب علٌن أن تؤخذ بزمامها، أصبحت فوضى، أعطٌتها ما 

تشتهٌه من كل أنواع الطعام بالكمٌات التً ترٌدها أصبت بالتخمة جاءن النوم نمت، جاء ولت 

ن تموم من اللٌل، الفجر أٌضاً ٌمكن حصل معن مشكلة تجاهه، هللا المستعان المٌام ما استطعت أ

هللا ٌتوب علٌنا وعلى المسلمٌن، صار عندن مشكلة أٌضاً بملء الولت بما ٌنفع، حفظ الولت بما 

ٌنفع، صار أكل كثٌر نوم كثٌر صار المزاج رابك كما ٌمول إخواننا المصرٌٌن صار ٌتكلم 

عتٌن!! مستعد الرجال آكل نابم، ماذا بمً له من السٌر إلى هللا؟! إذا نصؾ ساعة!! ساعة!! سا

كان ولته بٌن أكل وشرب ونوم وكبلم ثرثرة، كله فضول، كله زٌادة، كٌؾ ٌسٌر إلى الباري 

 سبحانه وتعالى هذه واحده..

بالتالً * لصة : بالمناسبة اإلمام مالن بن أنس رحمه هللا تعالى كان ٌؤكل وجبة واحدة فً الٌوم و

كان ٌحتاج للدخول لبٌت الخبلء مرة واحدة فً الٌوم، هذه المصة لها عبللة بالسٌر الذي نتكلم 

عنه ولها عبللة بمعنى عمٌك ٌرتمً إلٌه أهل الذوق فً السٌر وهو معنى أدق، ما هً البلدة التً 

السبلم رزلنا هللا كان ٌسكن فٌها سٌدنا اإلمام مالن؟ المدٌنة المنورة على ساكنها أفضل الصبلة و

وإٌاكم زٌارتها ومجاورته وجعل محلتنا فً البمٌع، كان ٌسكن المدٌنة كان ٌؤكل وجبة واحدة 

وبالتالً كان ٌحتاج لٌمضً حاجته مرة واحدة وكان ال ٌمضً حاجته فً المدٌنة أبداً أدباً مع 

ما مر علٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو جلس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٌمول إنً ألستحً أن أضع لذري فً مكان رب
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فٌه وكان ال ٌنتعل فً المدٌنة أبداً وال ٌركب على دابة فً المدٌنة أبداً أدباً مع رسول هللا صلى 

هللا علٌه وسلم، ولم ٌركب الدابة إالمرة واحدة عندما عذب أخذ وسجن ظلماً فؤركب على الدابة 

فً طرلات المدٌنة حاسر الرأس حافً المدمٌن ٌمول ٌا أٌها الناس بالمملوب من باب إرادة إهانته 

من عرفنً فمد عرفنً ومن لم ٌعرفنً فؤنا مالن بن أنس األصبحً أفتً بان طبلق المكره ؼٌر 

نافذ، المسؤلة التً حولت إلى معنى سٌاسً وأوذي بسببها رضً هللا عنه كان ٌؤكل وجبة واحدة 

رة واحدة فإذا جاء ولت لضاء الحاجة ٌخرج إلى خارج المدٌنة وبالتالً ال ٌمضً حاجته إال م

خارج المدٌنة أي خارج حدود المسجد تمرٌباً اآلن المسجد اتسع ٌكاد ٌكون استؽرق المدٌنة 

المدٌمة جمٌعها، وٌرجع مرة أخرى ولذلن كان اإلمام مالن لوي الضبط لنفسه ضبط مسؤلة 

 وبالتالً ما كانت نفسه تستطٌع أن تؽلبه.. الطعام، كان ال ٌنام إال على لدر الحاجة

 

 طهارة الظاهر وضبط النفس

 

المصة كلها فً لضٌة مؽالبة النفس فً السٌر إلى هللا عزوجل، وكان وصل إلى حد المدرة على 

ضبط النفس خرج عن المؤلوؾ خرق العادة البشرٌة، ٌذكرون أنه كان فً مجلسه رحمه هللا 

 فً الروضة وكان إذا أراد أن ٌملً فً أٌام العرب أو أشعار العرب ٌحدث بحدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ٌملً، لكن إن أراد أن ٌدرس الحدٌث أو سبل عن حدٌث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌؽتسل وٌتطٌب وٌلبس 

أفضل ما عنده، رجعنا إلى اللباس ربط حسن اللباس بحسن الممصد، الٌوم لؤلسؾ الكثٌر من 

ننا إذا أراد ٌخرج إلى المسجد إلى الجمعة لبس جبلبٌة النوم وخرج، لكن لو كان عنده إخوا

مناسبة تخرج أو زٌارة أصحاب لبس أحسن ما عنده، البس الثوب األبٌض الجمٌل النمً البس 

الملنسوة أو العمامة ما تستطٌع البس لبس حسن خذوا زٌنتكم عند كل مسجد، فإذا أراد اإلمام 

ث لبس أحسن ما عنده وجلس وأخذ ٌمول: حدثنً نافع عن بن عمر عن صاحب مالن أن ٌحد

هذا المبر ملسو هيلع هللا ىلص، ٌسمونها )سلسلة الذهب،. مالن عن نافع عن بن عمر( ذات ٌوم كان ٌحدث فربً 

فً وجهه تؽٌر اصفر لونه واحمر وبدأ العرق ٌنصب من سٌدنا مالن ولكنه لم ٌتولؾ استمر فً 

انتهى من مجلس الحدٌث لال لمن هو لرٌب منه من الطبلب انظر مابٌن ظهري  الحدٌث حتى

وثوبً فنظر فوجد عمرب لد لسع اإلمام مالن سبع عشرة لسعة فً سبعة عشر موضع فهال 

الطبلب هذا األمر فمالوا لماذا لم تخبرنا عند أول لسعة ، لال: استحٌٌت أن ألطع حدٌث رسول 

سعة عمرب ، ذبابة حطت على أنفً وأنفن ونحن نصلً ماذا نفعل؟ لو المكٌؾ فً هللا ملسو هيلع هللا ىلص لل

المسجد أو الدفاٌة لم ٌكن فً المدر المطلوب توترنا وما استطعنا، لو الفرش فً المسجد كرٌهة 

هذا خارق للعادة ها؟ البعض ٌمول هذا ؼٌر ممكن، نعم أنا أعرؾ وأفهم …رابحته للٌبلً أوه

ألنن لم تسلن، لكن لو سلكت هذا المسلن وخرجت من مرحلة …ال ٌتمبل هذا تماماً لماذا عملن

أن تؽلبن نفسن إلى مرحلة أن تؽلب أنت نفسن ستفهم جٌداً كٌؾ ٌستطٌع هإالء الموم أن 

 ٌضبطوا أنفسهم.
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* لصة من زماننا: أذكر لصة كنت فً الرابعة عشر من عمري، ال تمل هذا مالن كان من 

من السلؾ الصالح أٌن نحن من هإالء، أحدثن من عصرنا كنت فً  رجال المرون األولى

الرابعة أو السادسة عشرة من عمري وخرجت مع شٌخً الحبٌب عبد المادر السماؾ حفظه هللا 

أحد كبار أشٌاخً الذٌن أخذت علٌهم، خرجنا من مناسبة مجلس للصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وركب 

باب السٌارة ركبت معه، فجاء أحد المحبٌن وفتح باب السٌارة وطلب  السٌارة وبعد أن أؼلمت

الدعاء وكلم الشٌخ وصافحه ثم أؼلك باب السٌارة، ثم عاد لرع الزجاج السابك أنزل الزجاج 

فؤخذ ٌكلم الشٌخ بضع دلابك مدة، ودعا له وشًء من ذلن، لما انتهى من الكبلم انصرؾ الرجل 

 ٌسمعنا التفت الشٌخ ولال: علً، للت: لبٌن لال: كؤن الرجل فلما مشى الرجل خطوات بحٌث ال

أؼلك الباب على إصبع ٌدي فً المرة األولى لبل أن ٌنزل الزجاج، نزلت من السٌارة وفتحت 

الباب بسرعة فإذا بالدم ٌسٌل من إصبع ٌد الشٌخ أذكرها كؤنها اآلن أمامً، للت: سٌدي لماذا لم 

فٌها الباب صبرت حتى أخذ ٌكلمن ثم ٌنصرؾ؟!!، لال سٌشك تخبر الرجل عند أول مرة أؼلك 

 علٌه لو علم أنه أؼلك على إصبعً!!

 

هل وصل المعنى، إلى هذا الحد الرلً فً المعاملة هذا مبحث وسنؤتً إن شاء هللا إلٌه ، لكن هنا 

لئلنسان فً الشاهد كٌؾ استطاع أن ٌتحكم هذا اإلنسان حتى فً البلشعور، الوضع الطبٌعً 

البلشعور أن إذا خبط على ٌدن تمول آه، آه تحرن هذا وضعنا نحن، لكن كٌؾ استطاع هذا 

اإلنسان وهو بشر لٌس من أهل المرن األول من الصحابة وال من الثانً من التابعٌن وال من 

الثالث من تابعً التابعٌن وال من الخامس وال السادس، فً عصرنا أدركناه وجالسناه، كٌؾ 

ستطاع أن ٌتؽلب على نفسه؟ هذا ثمرة السٌر إلى هللا عزوجل، ثمرة السٌر التً نرجوها أن ا

تخرق عادة نفسن هذه أهم من الكرامات التً ٌتكلمون عنها فبلن طار فبلن مشى على الماء، 

نحن نإمن أن هذا حك وأن هللا ٌجرٌها على أٌدي الصالحٌن لكن لٌست هذه حمٌمة الكرامة هذه 

رامة، حمٌمة الكرامة أن تخرق عادة نفسن فتملن زمام نفسن هلل سبحانه وتعالى إذا صورة الك

 عشت مثل هذا األمر استطعت أن تكون سالكاً فً السٌر إلى هللا عزوجل..

 

 وجه االرتباط

ما دخل هذه المضٌة؟ أنت كنت تتكلم فً بداٌة المجلس عن ثٌاب ودوام وضوء دخلتنا إلى ضبط 

داٌة هذه بداٌة األمور البسٌطة التً لد تثمل على النفس تكاسلت لوم توضؤ، النفس،هً هً ، الب

نعسان لوم توضؤ، أحدثت أمامن المٌضؤة الحمد هلل ما طلب منن تنزح البٌر حتى تتوضؤ كما 

كان الناس فً السابك ،حرن فمط الصنبور واتوضؤ كم ٌثمل علٌن الحظ عندما تموم من الممعد 

لى الصنبور خطوتٌن لكن ال تستسهل أن تخرج مباشرة ما السبب؟ الذي تمضً فٌه حاجتن إ

استثمال النفس، ابدأ من هنا حارب نفسن جاهد نفسن فٌما تستثمل من األمور التً تراها بسٌطة، 

انظر هذه البداٌة فتسلن إلى تلن النهاٌة، ذكرت لن البداٌة وذكرت النهاٌة حتى تعرؾ إلى أٌن 
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سؤلة الحفاظ على الوضوء الحفاظ على الطهارة على النظافة أنت تسٌر، خالفت نفسن فً م

 الحفاظ على للبن فً هٌبتن ما استطعت إال أن ٌكون هذا ثوبن.

 

انتهى األمر!! حافظ على هذا األمر وتحمل الثمل البسٌط فٌه ترتمً إلى تحمل الثمل الكبٌر بعد 

ل األلم بالمناسبة لهإالء تلذذ ذلن بدون تعب فٌصبح لذة، الذي نراه نحن خارق للعادة فً تحم

بمرضاة هللا سبحانه وتعالى ،اطلب هذه المعانً فإنها وهللا وال أحب أن أكثر من المسم لكنً اآلن 

ألسم خلمت لن هذه المعانً لم تخلك لساداتنا المبلبكة علٌهم السبلم ألنهم جبلوا على الطاعة ما 

وهذه المراتب خلمت لن أنت أٌضاً وهذه عندهم أنفس ٌنازعونها هذه المعانً خلمت لن أنت 

العطاءات أنت الممصود بها، أنت ذات نفخ هللا فٌها من روحه لدٌن للب فٌه أنوار ال إله إال هللا، 

تعرؾ لٌمة هذا المعنى انن تسٌر على األرض بهذا الجسد الصؽٌر الذي هو وال شًء أمام هذه 

د ألل من نمطة فٌن شًء لو وضعت المجرات الكونٌة، ٌا صؽٌر ٌا نمطة فً هذا الوجو

السماوات واألرض فً كفة ووضع هذا الشًء فً كفة لرجح بهم هو ال إله إال هللا ٌامن فً للبه 

أنوار ال إله إال هللا ال تستهٌن فً هذا العطاء ومعنى أن ال تستهٌن فً هذا العطاء أن ال 

ا لن وخلك من أجلن وهو فً تستصعب مرتمى فً السٌر إلى هللا ال تمول ال هذا كثٌر ، هذ

استطاعتن افهم فهماً صحٌحاً لوله تعالى: )الَ ٌَُكلُِّؾ اّلّلُ نَْفساً إاِلَّ ُوْسعََها( البعض ٌفهمها 

معكوسة، ال ٌكلؾ هللا نفساً إال وسعها ال ما ألدر.. كلفن وما دام لد كلفن فهو فً وسعن، إذاً 

 ً  إال وسعها. مفهوم اآلٌة منطوق اآلٌة ال ٌكلؾ هللا نفسا

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

باستشعار هذه المعانً ونفهم أن هذا مفتاح للتدرج فً مجاهدة النفس، واألخذ بزمامها ثمرته 

 الوصول إلى هللا عزوجل رزلنا هللا وإٌاكم حسن األخذ به
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عن أداء حك شكره  الحمد هلل، حمد مستؽرق فً فضله وإحسانه وجوده وامتنانه، حمد عاجز

على نعمه وآالءه، حمد معترؾ بتمصٌره ولبح عمله وسوء اجتراءه، حمد راجٍ فً فضل هللا 

تعالى وإحسانه وكرمه واصطفاءه، اللهم صل وسلم على سٌدنا موالنا دمحم أعظم من دّل على 

ُم هللا(، اللهم صّل وسلم هللا؛ الباب األوحد للداللة على هللا، )لل إن كنتم تحبوَن هللا فاتّبعُونً ٌحببك

 وبارن علٌه وعلى عترته وأصحابه، وتابعٌهم والتابعٌن لهم بإحساٍن إلى ٌوم الدٌن.

لعلنا منذ المجلس الماضً إلى اآلن لد أحكمنا أمر أخِذنا بؤزّمة أنفسنا نحو العمل، أحدثت؟ 

ول أن تعمل توّضؤت؟ حدٌث أكبر؟ اؼتسلت .. ضبطت للبن فً شؤن هٌؤتن ومظهرن .. أو تحا

ذلن وأنت فً الطرٌك إلٌه، خذ ضابطٌن فً هذا المجلس تستعٌن به على تدرجن فً هذا األمر 

.. 

كنا تحدثنا معاً فً المجلس الماضً عن أن ضبط طهارة الظاهر مرتبطة بتنوٌر الضابط األول: 

رحمهم هللا  الباطن، وطهارة الباطن له صلة بتملٌل الطعام والنوم والكبلم، هكذا؟ كان أشٌاخنا

وحفظ هللا من بمً منهم وجزاهم عنا خٌر الجزاء، ٌمولون: أن التملل من الطعام والنوم والكبلم 

 ال ٌكون دفعة واحدة، كنت تؤكل فً الٌوم أربع أو خمس أوست وجبات بطٌبة وسرٌعة..

 

 ضبط الطعام

 

التدٌن ال ٌكون هكذا ال ٌتؤتى أن تحولها فً ٌوم ولٌلة إلى وجبة واحدة، سٌحصل عندن اختبلل، 

 “..إّن هذا الدٌن متٌن فؤوؼلوا فٌه برفك فإن المنبّت ال أرضاً لطع وال ظهراً أبمى“

 

 عملٌة خطوات

 وعند اإلفطار عند وجبتٌن ونلتزم اإلفطار، فً نعتدل الصٌام وعند الصٌام، من بنصٌب : أوال

 .. واحدة هذه بٌنهما، التً واأللوان األشكال ونخفف السحور،

 

 أجل من نتركها واحدة لقمة نشتهً ونحن الطعام عن سنقوم أنا الماضً المجلس من قلنا : ثانٌا

 .. وتعالى سبحانه هللا
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 نقص من نستشعره نعوض ثم الواحدة، الوجبة فً الطعام كمٌة فً التقلٌل فً نتدرج : ثالثا

 مرة نفسك أمام تغلب أنك وشعرت المائدة على جلست نشتهٌه؛ ما على نشتهٌه ال ما بإٌثار

 وِضعت إذا ثالث أو نوعٌن أو ضعفك، نقطة هو الطعام من معٌن نوع فً مرات أربع ثالث مرتٌن

 نصٌبا   ٌأخذ اجعله تشتهٌه أنك معتاد غٌر بشًء ابدأ الحالة هذه فً الضابط، هذا خذ هنا خالص،

 عاد ما خف، قد كداخل فً الذي واللهف تأكل بدأت تشتهٌه ما تأكل بدأت فإذا بطنك، من أوال

 أكلت إذا بطنك من حٌزا   مألت سلطة، كل بالسلطة؟ أبدأ السابق، فً كان الذي االندفاع هذا عندك

 . بالطعام ٌتعلق فٌما هذا بطنك، بزمام ستأخذ ستعتدل تشتهً مما شًء

 

 ضبط النوم

 

مرٌد ترٌد  كم ساعة تنام فً الٌوم واللٌلة؟ دعونا نضبط أمورنا نحن نمول أننا نرٌد اآلخرة،

إن شاء هللا -السٌر إلى هللا؟ مرٌد الٌدري كم ٌنام وكم ٌستٌمظ ما هو مرٌد الٌكذب على نفسه 

كم ساعة تكفٌن؟ ثمانً ساعات؟ أكثر من ثمانً ساعات هذا الٌمكن أن  -ٌصدق ٌؤخذ بالمسؤلة

دي ٌمبل أصبلً، أكثر من ثمانً ساعات من أصل أربع وعشرٌن ساعة ؼٌر ممكن للمسلم العا

لئلنسان العادي فضبل عن المرٌد، لكن الذي أِلؾ أن ال ٌضبط نومه نمول إبدأ بالثمان، أما الذي 

أِلؾ إبدأ بالست ساعات تكفٌن، إن كانت على وجهها كما ٌنبؽً فستكفٌن الست الساعات، ما 

استطعت فثمان ساعات وللل ربع ساعة، لكن بعد أن ٌمر علٌن شهر وأنت ضبطت ثمان 

عنى أن جسمن لد تؤللم على أنن تكتفً بها على أن لن لدراً من النوم ال تزٌد علٌه، ساعات؛ بم

ألن الزٌادة على المدر المطلوب من النوم ٌورث النفس رخامة؛ تكون النفس رِخمة؛ فٌها شًء 

من الكسل، التثبـّط، الضعؾ، عدم همة تضعؾ الهّمـة، لكن إذا أِلؾ الجسم أنه تبرمج ننام ثمان 

 ..ساعات 

 

 خطوات عملٌة

ال ٌوجد ثمان ساعات ونصؾ أو ثمان ساعات وربع مر علٌن شهر حتى ألؾ جسمن اإلنضباط 

فً نومن وألفت نفسن، للل ربع ساعة .. اآلن أنت إنسان مضبوط اآلن، عندن فرق بٌن النوم 

ربع ساعة أونصؾ ساعة، لبل ذلن ربما نمت نصؾ ساعة أو ربع ساعة زٌادة ساعة زٌادة ال 

كال، لكن ال!! اآلن أنت مرٌد سالن سابر إلى هللا عزوجل، ربع ساعة لها لٌمة عندن تنمص إش

ربع ساعة من النوم مر علٌن الشهر والثانً والثالث ولد ألفت نفسن الثمان ساعات إال ربع 

نمص ربع ساعة، وهكذا بعد ثبلثة أشهر نمص ربع ساعة، وجدت عندن همة بعد شهر نمص 

لى ست ساعات استمر على ست ساعات، متوسط نوم السابر ست ساعات ربع ساعة، وصلت إ

 وجدت همة وأنمصت ربع ساعة ال بؤس .

 



 
ٔٓٓ 

انتبه!!  الربع ساعة هذه التً تنمصها والربع ساعة والربع ساعة حتى تصل إلى الست ساعات 

لد ٌنبؽً أن ٌكون فً ممابلها ٌوم مضبوط، بمعنى أن الربع ساعة التً التطعتها لها وظٌفة 

شؽلتها به لها مهمة أدٌتها فٌها لم تذهب فً تسكع أو إضاعة ولت، بعض الشباب ٌمول تعال 

نمتل الولت!، ما خـُِلـمت لتمتل الولت بل خـُِلـمت لتعمر الولت وتحٌا ببركة الولت، البعض ٌمول 

للنفس  تعال نضٌع ولت!، ما خلمت لتضٌّع ولتاً حتى ال تضٌع، خـُِلـمت لتتؽانم الولت، المرٌد

عنده لٌمة إذا مرت علٌه إما فً ِذكر أو فً فِكٍر أو فً دعوة إلى هللا أو فً نفع لعباد هللا سبحانه 

وتعالى، فإذا مؤلت برنامج النهار بما ٌنبؽً تستطٌع أن تضبط ساعات النوم، لكن إذا تركت 

بطت ولتن فً الٌمظة سبهلبلً لن تستطٌع ضبط النوم أبداً .. بٌنهما صلة واتزان وتكامل، ض

 الٌمظة ستشعر أنن محتاج إلى تملٌل النوم وسٌكون هنان ضبط فً تملٌل النوم.

 

وانتبه!!  ال تخرج بهمة وحماسة تمرر من بعد هذه اللٌلة أن تنزل من عشر ساعات النوم إلى 

 ساعتٌن نوم!! تـُجن ال ٌكون األمر على هذا النحو وإنما ٌكون بالتدرج.

 

 ضبط الكبلم

 

ن الناس الذٌن إذا ذكر أي موضوع ال بد أن ٌشارن فً الكبلم سواء عنده ما ٌفٌد أو هل أنت م

ال ٌوجد عنده ما ٌفٌد؟ إذا ثار نماش ٌحب أن ٌدخل فً نماش سواء كان النماش الذي ٌخرج 

 الناس منه بفابدة أو من الكبلم المٌت

ن من أخذ كؤس كذا؟ أخذها تعرؾ الكبلم المٌت؟ الذي ال تنبنً علٌه فابدة .. )سنة أربع وتسعٌ

فبلن، أبداً أخذها فبلن .. أبداً أنا متؤكد وتعال ونبحث وصراع!!( نصؾ ساعة ضاعت، الذي 

 أخذها فبلن وال فبلن..

السٌارة الفبلنٌة هذه صناعة انكلٌزٌة أم أمرٌكٌة .. ٌابانٌة! هذه أفخم وال السٌارة الفبلنٌة أفخم؟ 

لش اآلخر سٌشترٌان هذه السٌارة!!! لو كان النماش سٌترتب وفً النهاٌة ال المنالش وال المنا

علٌه عندن لرار أنن ستشتري سٌارة ابحث عن األلوى عن األفضل، لكن نماش طوٌل عرٌض 

 …!وجدل وضاع من ولتن نصؾ ساعة تتنالشان 

 ،هذا ٌسمونه الكبلم المٌت بمعنى الذي الٌترتب علٌه نفع وال ٌترتب علٌه لرار أو زٌادة فابدة

واحد دخل عند شٌخ وهو ٌدرس لال ٌاشٌخ ٌاشٌخ ما لون فروة الكبش الذي فدى هللا تعالى به 

إسماعٌل؟ لون فرة الكبش الذي فدى هللا تعالى به اسماعٌل!! وما الذي ٌترتب على هذا العلم؟؟ 

 ستصبػ الكبش الذي عندن نفس اللون؟ ما المصة!؟

ً كبلم لٌس واضح أمامن ماذا ترٌد أن تصل إلٌه فبل ترضى أبدا أن تدخل فً نماش أو تتكلم ف

من هذا الكبلم، ال تدخل فً نماش أو تتكلم فً كبلم التتولع منه فابدة أو ال ترٌد أن توصل به 
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رسالة أو تتعلم من خبلله من أحد، إذا أردت أن تتكلم إما أن ٌكون لصدن أن تـُعـَلم أو تتعلم .. 

كن كبلم ال تـُعلم به وال تتعلم به .. ال تفٌد به وال تستفٌد به .. هذا تـُوِصل فابدة أو تتلمى فابدة .. ل

 ال ٌلٌك أبداً بالسالن إلى هللا، لٌس لدٌه فضول الكبلم أبداً.

 

 كبلم رسول هللا ..

سبحان هللا .. كلما ارتمى اإلنسان كلما لل كبلمه وكلما صارت الكلمة جزلة جامعة بحٌث تؽنً 

المـُتـَكلم الذي أمامكم إذا أراد أن ٌوصل إلٌكم معنى احتاج إلى ربع  عن عشرات الكلمات، لنمص

 أو نصؾ ساعة فً جزبٌة ..

لكن اسمع .. كان صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم إذا أراد جلٌسه أن ٌعد كبلمه لعده، تؤملت؟ 

ً “ما كانت مهمته؟ ما هً وظٌفته؟ كان رسول هللا معلماً  ِعث معلماً والذي بـُ ” إنما بعثت معلما

داعٌاً داالً هادٌاً، ٌصفونه فً الشمابل أن جلٌسه إذا أراد أن ٌَعـُد الكلمات التً نطك بها فً 

مجلسه الستطاع أن ٌعدها، وخرج بعد ذلن من هذه الكلمات التً تـُعد فً المجالس عداً .. 

دعاة إلى هللا خرجت العلوم الكبرى فً هذه األمة، تفرعت علوم الشرٌعة فً هذه األمة، خرج ال

من الصحابة والتابعٌن ومن بعدهم، راجعوا صحٌح البخاري أو صحٌح مسلم، ما اعتدت تفتح 

البخاري ومسلم؟ خذ رٌاض الصالحٌن الرأ فٌه، تجد ؼالب األحادٌث لن تزٌد عن سطرٌن أو 

دون ثبلثة أو أربع اسطر، ما معنى هذا الكبلم؟ الصحابة كانوا أهل حفظ و أهل تدوٌن فٌهم الم

وفٌهم الذي ٌحفظ، ٌـَندر أن تجد حدٌثاً من صفحتٌن من صفحة ونصؾ، حتى أن بعض الحفـّاظ 

عندما ٌذكرون معاٌٌر من خبللها ٌضعفون أو ٌصححون األحادٌث، بعضهم علـّل بعض 

األحادٌث بطولها، هذا الحدٌث ثبلث صفحان أو أربع صفحات جعلها علـّة عند نمده لهذا الحدٌث 

 عن المتن.عند الكبلم 

 

 أٌن لسانن !!

معنى هذا؟ أنه َربّى ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه على أن ٌجعلوا ألسنتهم من وراء للوبهم، و أنت ال ٌمكن أن 

 تكون إال أحد إثنٌن ال ثالث لهما:

إما أن تكون إنسان ٌسٌر للبن من وراء لسانن، فً هذه الحالة أنت الذي تتكلم فً كل شًء  -

كبلم ٌحصل تكلم، هذا الذي ٌتكلم هكذا سبهلبلً بؽٌر ضبط للكبلم، فً الؽالب  على أي وجه، أي

 للبه ٌتبُع ِلسانه وهذا سٌذهب به إلى بعٌد إلى خسارة،

لكن الذي ٌجعل لسانه من وراء للبه ٌموده للبه إلى االرتماء فمن لسانه كذلن، كان حاله حال  -

 نطك بها. من ٌـَِزن الكلمة لبل أن ٌنطك بها وٌعلم لماذا
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ٌمولون أن بعض المشاهد التً شهدها الحبٌب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فً لٌلة اإلسراء والمعراج، رأى ثوراً كبٌراً 

ٌخرج من ثمب صؽٌر )جحٍر صؽٌر( ثم ٌحاول الرجوع ؼلٌه فبل ٌستطٌع، فسؤل ما هذا؟ لٌل 

الكلمة ولم ٌنطك بها فبل  له: إنها الكلمة ٌنطك بها صاحبها ثم ٌندم وٌود أن لو رجعت هذه

 ٌستطٌع أن ٌرجع عنها، .. هذا مشهد ومعنى ..

 

 بماذا ٌتكلم المرٌد ؟!

 المرٌد ال ٌمكن ان ٌتكلم وال ٌحرن لسانه إال بثبلثة أنواع من الكبلم فمط ..

 إما أن ٌتكلم بذكر.. -

 أو بتذكٌر )كبلم فٌه نفع .. ٌُعلم ؼٌره أو ٌتعلم من ؼٌره(. -

 جة )شًء من شإون الحٌاة التً ٌترتب علٌها لحاجة أن ٌتكلم فٌها( .أو لضاء حا -

 

فابدة: الذي ٌضبط كبلمه ٌستطٌع أن ٌضبط بمٌة األعضاء، جاء فً بعض الرواٌات أن فً كل 

صباح الجوارح األعضاء تنادي اللسان )اتك هللا فٌنا فإنا بَن .. إن َصلحت َصلحنا وإن فسدت 

بعض الحكماء إن هللا لد جعل على جارحة باباً واحداً وجعل على  فسدنا(، سبحان هللا .. لال

اللسان بابٌن، األسنان والشفتٌن .. ما تنطك بكلمة حتى تفتح البوابتٌن لتتذكر، وجعل لن لساناً 

 واحداً وأذنٌن حتى تستمع أكثر مما تمول.

 

اح( شهوة والشهرة * مسؤلة : الكبلم شهوة كما أن الطعام شهوة والنوم شهوة والزواج )النك

شهوة .. الكبلم أٌضاً شهوة )شهوة الكبلم( .. وهو أكثر مما ٌُخاؾ منه على الذٌن ٌخدمون 

الدعوة من أمثال المتكلم أن ٌعٌش شهوة الكبلم، أن نتحول إلى أناس متشهٌن إلى أن نتكلم ونتكلم 

أن تجاهد شهوة الكبلم  ونتكلم مع الناس، الكبلم شهوة .. والمرٌد ٌجاهد فً شهواته، إذاً علٌن

فٌن، تكلم عندما ٌكون هنان حاجة وعندما الٌكون هنان حاجة إما أن تشؽل لسانن بالذكر وإما 

تشؽل للبن بالفكر .. اصمت ومع الصمت تـَفكر .. وتستطٌع أن تحضر بٌن الناس وأنت 

 صاحب ذكر دون أن ٌشعر الناس إن خفت على نفسن الرٌاء .

 

 خطوات عملٌة

نت اآلن تستمع إلى هذا الكبلم .. لل )ال إله إال هللا( لكن دون أن التحرن شفتن * جرب وأ

تستطٌع أو ال تستطٌع، )ال إله إال هللا( أعظم كلمة التً لو وزنت السماوات واألرض بها 

لرجحت علٌها، ال تحتاج إال أن تحرن لسانن، ٌمكن أن تكون جالس بٌن أناس وأنت مضطر أن 

و آلخر وهم فً ؼفلة ال تستطٌع أن تتركهم وحاولت أن تدعوهم إلى هللا ما تجلس بٌنهم لسبب أ
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استطعت أن تمنعهم اشتؽل بالذكر على هذا النحو، لكن انتبه ال تشتؽل فً هذا الذكر وأنت على 

مكتبن فً عملن وأنت موظؾ ألن فً هذا إخبلل باألمانة، أنت هنا موظؾ لساعات معٌنة 

عٌناً .. ما دمت على العمل أتمن عملن هذه أمانة تإدٌها .. وذكرن بممابل معٌن لتإدي عمبلً م

هنا فً هذه الحالة هو عملن إن كان مباحاً ونوٌت به الكسب الحبلل واإلنفاق على من ٌجب 

 علٌن أن تنفك علٌهم وصٌانة نفسن عن الحرام.

 

نهار إلى اللٌل، كم * تذكر الٌوم لبل أن تنام اللٌلة .. المجالس التً عمدتها أوحضرتها من ال

عمدت مجالساً مع اثنٌن ثبلثة أربعة مع مجموعة؟ ثبلث مجالس خمس مجالس ست مجالس؟ 

راجع نفسن فً الست المجالس التً مرت؛ نسبة الكبلم المفٌد إلى ؼٌر المفٌد، مزعج!!، 

كن لؽاٌة الصادق منكم لو بدأها هذه اللٌلة .. هذا الورد من المحاسبة.. ربما ٌصعب علٌه النوم، ل

حسنة، فً الٌوم الذي ٌلٌه لبل أن تخرج حاول أن تستحضر ما هً المجالس التً ستحضرها، 

تعرؾ أنن ستلتمً بفبلن وفبلن، وستذهب إلى المكان الفبلنً، بدأت المسؤلة تتبلور فً ذهنن، 

ٌلٌه لرر فً المجلس الفبلنً سؤنشؽل بكذا وكذا مما ٌنفع المجلس، والذي ٌلٌه كذا وكذا،والذي 

كذا وكذا، وفً اللٌل ارجع حاسب نفسن؛ كم نسبة اللؽو فً كبلمن الذي الٌنفع وكم نسبة الكبلم 

 النافع.

 

مثال عملً من زماننا: أحد الشباب لما سمع شٌباً من هذا الكبلم فً بعض الدروس، جّرب  -

جٌبه، واستمر  ، ووضعه فmp3ًتجربة لطٌفة استفاد منها كثٌراً، أخذ مسجبلً رلمٌاً من هذه الـ

معه ثمان ساعات فً ٌومه، وهو ٌسجل، فلما عاد جاء لٌستمع ثبلث ساعات من الثمان ساعات 

وبدأ ٌبلحظ نسبة الكبلم المفٌد الذي ٌحمد هللا أن ٌراه مكتوب على صحٌفته  -اشتؽـََل على نفسهِ –

 .. وكم نسبة الكبلم الذي ال ٌفٌد ..

 

كٍر الصدٌك رضً هللا عنه كما جاء عنه فً بعض مثال من حال الصحابة: سٌدنا أبو ب -

الرواٌات ضبط هذه المسؤلة بوضع حصاة صؽٌرة على لسانه؛ لٌضبط لسانه، كلما تحرن اللسان 

 لٌنطك بكلمة ٌفكر من ثمل الحصاة التً فٌها ماذا سٌمول !!

 

 هل تجد صعوبة ؟

التعمٌد من الثمل فً النفس، البعض ٌشعر أن السٌر إلى هللا اآلن بدأ ٌدخل طوراً فٌه شًء من 

لكن وهللا الثمرة كبٌرة، لو علمت كلمة لٌمة الثمرة، وأٌضاً التعمٌد هذا مإلّت، الثِمل هذه 

والصعوبات مدة بسٌطة؛ مدة تروٌض الحصان تتذكرون لصة تروٌض الحصان؟ لما للنا أن 

ان ٌتحرن ٌتحرن النفس مثل الذي لم ٌروض بعد .. لما ٌؤتً الذي ٌروضه وٌركب علٌه والحص

 ٌتحرن..
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الصعوبة والثمل الذي تتصوره اآلن عند سماعن لمثل هذا الكبلم مثل صعوبة تروٌض الحصان 

فً البداٌة، ثبّت شهرٌن ثبلثة أربعة أشهر سترى النفس تنصاع، وسترى الذي كنت تتوهمه 

 حاح على هللا.صعباً من أسهل ما ٌكون بعد ذلن، وخصوصاً إذا كان ذلن مربوطاً بالدعاء واإلل

 

وأول خطوة فً ضبط الجدول الفرابض، الضابط الثانً : أن ٌكون جدولن فً النهار مضبوطاً، 

هكذا فً جدول الٌوم )الفجر، الظهر، العصر، المؽرب، العشاء( هذا أول ضبط للجدول، 

الفرابض فً ولتها مع جماعة فً المسجد، ما استطعت فً المسجد، صّل مع من معن جماعة، 

ص على الجماعة، احرص أن ال تصلً إال جماعة، ابدأ بهذا الضبط لممٌاس الزمن، كما أن احر

اإلنسان ٌرٌد أن ٌبدأ خطة ٌضع أعمدة للخطة، ٌضع محاور لترتٌب الولت، المحاور الحمٌمٌة 

لترتٌب الولت الصلوات الخمس، نعم أشؽالنا وأعمالنا تدور ال تنضبط مع الصلوات الخمس، فً 

الصٌؾ ولت الذهاب للعمل مختلؾ عن ولت صبلة الصبح الظهر العصر المؽرب الشتاء فً 

العشاء نعم حٌاة الناس الٌوم ترتبت على ؼٌر الصلوات، لكن اسمع حتى التركٌب الفٌزٌابً 

بطلوع الشمس وؼروب الشمس؛ ٌتفاعل  -وثبت هذا-لجسمن مرتبط بالصلوات، ألن الجسم ٌتؤثر

على هذا األساس؛ على أساس صلواتن فً أول ما تضبط به مع اللٌل والنهار، اضبط ولتن 

الولت، سٌؤتً الحدٌث عن تفصٌل ذلن، عن كٌؾ نعٌش معنى الصبلة، عن الحضور مع هللا فً 

الصبلة، لكن هذه بداٌة اخرج من هذا المجلس هذه اللٌلة وأنت تفكر فٌها؛ أنا سؤللل بالتدرٌج 

ولواعد سؤنفذها، أول ضابط فً الٌمضة سؤضبط  الطعام والمنام والكبلم، وأخذت بعض ضوابط

 الصلوات الخمس فً أولاتها.

 

 محاور المرٌد العملٌة

 

ٌترتب على هذا أنن ستنتمل إلى مرحلة جادّة فً تسٌٌر ٌومن ولٌلتن، لدٌنا فً تهذٌب النفس 

لكن وترلٌتها فً السٌر إلى هللا محورٌن عملٌٌن، هنان محاور علمٌة تتحول إلى سلون ولرار، 

هنان محورٌن عملٌٌن أساسٌٌن: محور الزمن )الولت( ومحور الحٌاة )التعامل مع الناس، مع 

البٌبة المحٌطة بن( إذا ضبطت هذٌن المحورٌن ضبطت سٌرن إلى هللا، وسُهل علٌن أن تعمل 

بالكبلم الذي تسمعه فً هذه المجالس، اضبط محور الولت الزمن الذي ٌمشً معن واتفمنا اآلن 

ه فً الصبلة، واضبط محور التعامل مع الناس، العبللات، الصلة بالناس، كٌؾ تكون سالن بداٌت

إلى هللا لٌس فمط فً المجلس، وال فً المسجد فمط، ولٌس فمط فً خلوتن ولما ٌروق بالن 

جلست مجلس ذكر صرت ابن طرٌك سابر إلى هللا عّز وجّل، لكن خرجت من مجلس الذكر 

لى المدرسة، ذهبت إلى الجامعة، دخلت إلى الوظٌفة، إلى التجارة، دخلت إلى الشؽل، ذهبت إ

إلى الحمل، إلى السوق، ال أصبح السلون على جنب، وِضع على الرؾ، رجعت مرة أخرى بعد 

فترة .. هللا!! اشتمنا لمجلس الذكر تعالوا نرجع نبحث عن السلون .. ال .. الممصود أن ٌكون 

ومٌة، إذاً لدٌنا محوران: المحور األول الولت، والمحور السلون معن وأنت فً عبللاتن الٌ

 الثانً العبللات والتعامل مع الناس ..
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الولت هو ما سٌؤتً الكبلم عنه إن شاء هللا فً المجلس المادم والذي ٌلٌه، من خبلل الفرابض 

ومن خبلل الرواتب والنوافل ومن خبلل األذكار واألوراد، ومن خبلل الفكر، ومن الفكر 

ترتٌب األولات سٌؤتً الحدٌث عن صلة ذلن بٌومٌاتنا وبعبللاتنا بالناس، وبهذا نبتدئ مرحلة و

التركٌز فً تنفٌذ ما كنا نتكلم عنه فً المجالس الماضٌة، أسؤل هللا عز وجل أن ٌصطفٌنا وإٌاكم 

 لهذا األمر.

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

تحك هذا التحدي؟ األمر لرٌب لكنه بؤعظم ؼاٌة فً هذا الوجود؛ عن لٌمة حٌاتن كلها، تس

ٌتطلب لراراً، المرار ٌسمى فً لؽة السلون والسٌر إلى هللا )النٌة( وترجمته )الهمة والعزٌمة( 

 إذا نوٌت وهممت وعزمت، سترى كٌؾ أن هللا سٌفتح لن األبواب،

نٌّة صالحة  )من فتح على نفسه باب -استمع لهذا الكبلم-كان اإلمام الجنٌد رحمه هللا تعالى ٌمول

فتح هللا له سبعٌن باباً من أبواب التوفٌك( .. إذا خرجت من هذا المجلس ولن نٌة صالحة على 

أن تسٌر لتمتحم، ٌمولون أن الشباب عندهم روح التحدي، هذا مكان التحدي، باسم هللا تحدى 

ٌصطفٌنا  نفسن تحدى الشٌطان، سترى كٌؾ ٌؤتٌن المدد والعون من هللا عز وجل، نسؤل هللا أن

وإٌاكم وٌمدنا وإٌاكم بتوفٌٍك من عنده، اللهم ٌا من وفك أهل الخٌر للخٌر وأعانهم علٌه وفمنا 

 للخٌر وأعنا علٌه.

وأختم لكم المجلس بدعاء تحفظونه جمٌعاً ثبلث أو أربع كلمات، هذا الدعاء علّمه النبً صلى 

ٌسمً علماء الحدٌث هذا الدعاء  هللا علٌه وسلم لسٌدنا معاذ ابن جبل رضً هللا عنه وأرضاه،

ٌا معاذ إنً “الحدٌث المسلسل بالمحبة، ما معنى المسلسل بالمحبة؟ النبً لال لسٌدنا معاذ: 

هللا هللا!! ال أدري كٌؾ تحملت ذات معاذ هذه المواجهة التً ووجـِه بها من المصطفى، ” أحبن

إنً “بة اصطفاها هللا لهذا العطاء الكبٌر سٌدنا دمحم ٌمول له إنً أحبن هللا هللا، لكنها ذوات الصحا

أحبّن فبل تدُعّن أن تمولوا دبر كل صبلة )بعنً بعد كل صبلة مباشرة(، اللهم أعنـًّ على ذكرن 

سهل؟ الحظ هنا النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان من الممكن أن ٌمول له مباشرة ٌا معاذ ” وشكرن وحسن عبادتن

النبً بمعنى؛ ربطه النبً بحبه له )ٌا معاذ إنً أحبن( سٌدنا واظب على هذا الدعاء، لكن ربطه 

معاذ لال لمن أخذ عنه من التابعٌن )إنً أحبّن فبل تدُعّن أن تمولوا دبر كل صبلة، اللهم أعنـًّ 

على ذكرن وشكرن وحسن عبادتن( والتابعون لالوا لكل من رَووا عنهم من تابعً التابعٌن كل 

 وهكذا تسلسلت إلى أشٌاخنا..……( فبلن إنً احبن واحد منهم ٌمول لآلخر )ٌا 
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ًّ هكذا لال لنا فً  سمعت شٌخً الحبٌب أحمد المشهور بن طه الحداد، ٌروي بسنٍد إلى النب

المجلس )إنً أحبكم فبل تدُعّن أن تمولوا دبر كل صبلة اللهم أعنـًّ على ذكرن وشكرن وحسن 

للمتكلم بهذا السند فؤلول لكم ولمن ٌسمع ولمن ٌرى )إنً أحبّكم فبل تدُعّن أن عبادتن(، وإن صّح 

تمولوا دبر كل صبلة، اللهم أعنـًّ على ذكرن وشكرن وحسن عبادتن( لبلتم؟ للها وأنت 

مستشعر لٌمتها.. وصلى هللا على سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب 

 العالمٌن.
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الحمد هلل جعل الصبلة صلة بٌننا وبٌنه وأهـّل للب عبده وإن ؼفل أو أساء أو أخطؤ أو إلتفت.. 

لباب من أبواب التدارن فً اإللبال علٌه، وهذا الباب باب الصلة بحضرته من جهة الولوؾ بٌن 

 ٌدٌه وهو حدٌث هذا المجلس بإذن هللا عزوجل ..

 

ر ضبط الولت فً حٌاة المسلم وهو الفرٌضة، التً جعلها هللا الركن الثانً من نصل إلى محو

أركان اإلسبلم .. أول ما تسمع بعد الشهادتٌن تسمع إلامة الصبلة، ثم النظر إلى الفرٌضة هو 

 أول ما ٌنبؽً أن ٌكون الحدٌث عنه..

 

 

لفرٌضة من باب أنها دٌن عند ذكر الفرٌضة مفهوم الصبلة صبلة الفرض، الكثٌر منا ٌنظر إلى ا

ٌنبؽً أن ٌإدى فحسب، من باب أنها حمل ٌنبؽً أن ٌـُلمى من على الظهر إذا جاء الولت 

فحسب، من باب أنه أمر ٌُخشى على الممصر فٌه من الؽضب فحسب، كل الثبلثة لٌست بخاطبة 

كثٌر من لكن أن ٌكون أحدها أو أن تكون هً فحسب أي فمط، هذا ٌـُفسر عدم ارتماء للوب ال

المسلمٌن الٌوم ممن ٌوافمون على الفرٌضة، هذا ٌفسر كٌؾ أن الفرٌضة لم تتحول إلى محور 

ٌنضبط على أساسه ولت المإمن ولت السابر إلى هللا عز وجل، ألن مفهوم صبلة الفرض 

 ٌحتاج إلى إعادة نظر..

 

 مامعنى أن أن تموم لتإدي الفرٌضة؟

 

الفرٌضة أنه موعد لماء المحب مع محبوبه )موعد إذن أن نستشعر من مفهوم المعنى األول: 

المحبوب ألن تلماه(، فرق كبٌر بٌن من ٌموم إلى الصبلة وهو ٌستشعر أن علٌه دٌن ٌنبؽً أن 

ٌمضٌه فً العادة النفس تستثمل بماء الدٌن وأداء الدٌن وترتاح بعد لضاء الدٌن، والمطلوب أن 

ً أن تبدأ حمٌمة األنس فً للبن لبٌل دخولن إلى ترتاح فً الصبلة ولٌس بعد الصبلة، ٌنبؽ

الصبلة بمجرد انتهاضن إلٌها بمجرد تفكٌرن أن ولت الصبلة لد الترب )موعد لماء حبٌبً لد 

 الترب( ..

 

أن الصبلة هً موعد رفع الهموم والحاجات والكربات إلى من بٌده وحده ال ؼٌر المعنى الثانً: 

 رابض الحاجات إلى ملن الملون.أن ٌفرجها عز وجل، هو موعد رفع ع
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وأنت منتهض إلى الصبلة، أن تموم إلى الصبلة وأنت مستشعر أنن تتهٌؤ لمعراج المعنى الثالث: 

ارتمابن، فإذا لٌل لن جاءت الفرصتن لتترلى .. جاء موعد إعبلن ترلٌتن، كٌؾ تنظر إلى مثل 

ها لترتمً لتنال درجة أعلى لٌرتفع هذا المولؾ وكٌؾ ٌكون إلبال للبن على الساعة التً تتهٌؤ فٌ

راتبن، لتنال شهادة التخرج لتعطى شٌباً من أنواع الترلً التً ٌعٌشها الناس وٌفكرون فٌها؟ 

الرلً فً الدنٌا واآلخرة مفتاحه من عند الحك سبحانه وتعالى، فساعة الصبلة ساعة المعراج 

لدنٌوٌة أو الحسٌة أو التً نعرفها، ولكن هذا المعراج ال ٌمتصر فمط على االرتماء بالمعانً ا

الصبلة أٌضاً هً معراج ترتمً فٌه فً معارج عبودٌتن هلل، الصبلة هً موعد ارتماءن فً 

مراتب عبودٌتن هلل فً مراتب لربن من هللا منذ أن تتهٌؤ لبلنتهاض إلى الصبلة منذ أن تمبل 

منذ أن تشرع فً الذكر لبل على المسجد، منذ أن تشرع فً تحٌة المسجد أو السنة المبلٌة، 

الصبلة منذ أن تمام الصبلة إلى أن تدخل فً الصبلة أنت اآلن فً معراج حتى تؤتً اللحظة التً 

 “..ألرب ما ٌكون العبد إلى هللا وهو ساجد“تكون فٌها ألرب ما تكون إلى هللا عزوجل 

 

 وأنتم مولنون ادعوا هللا“إذاً الصبلة موعد ارتماء، الصبلة موعد رفع الحاجات لتمضى 

، المفهوم األول للصبلة الذي ذكر ماهو؟،.لماء المحب بمحبوبه، الٌوم فً عالم الحس ”باإلجابة

لحظة التماء الزوج بزوجته ألول لحظة فً لٌلة الزواج ما هً األحاسٌس التً تنازل نفس 

لسنوات واألم الزوج والزوجة إن كان كل منهما ٌحب اآلخر لحظة اللماء لد أزفت، ابن لد سافر 

فً شوق البنها، لحظة رجوع االبن كٌؾ ٌكون للب األم الشعور أن موعد اللماء لد حان، أخ فً 

هللا لد آخٌته وفرلت بٌنكم السنون أو حصلت له مشكلة فتعثر علٌن لمابه فجاءت وحانت لحظة 

لماء اللماء كٌؾ ٌخفك الملب كٌؾ تشربب الروح كٌؾ تؤنس النفس كٌؾ ٌستشعر أحدنا عند 

المحبوب؟ هذا مع أصناؾ من المحبوبٌن نحبهم ونجلهم لكن أنواع المحبة هذه مهما ارتمت فٌها 

أنواع محدودة معدودة فً إطار البشر، الحدٌث اآلن عن لحظة اللماء بؤعظم محبوب فً الوجود 

رب وهو هللا جل فً عبله، إذا حانت ساعة لماء المحبوب لرب ولت أذان العشاء ما معنى هذا؟ ل

 موعد لمابً مع محبوبً، هذا األساس فً فهم انتظامنا فً الصبلة..

 

: الذي ٌختلج بالنفس ، * النفس البشرٌة: عندما تواظب على شًء ٌخالجها معنٌان

ٌختلط بها، معنى االعتٌاد بمعنى الشعور بالرتابة، تعود مثل الشًء المبرمج، هللا أكبر، سمع هللا 

 ذهب صلى، رجع، تبرمج، فٌفمد اإلحساس..لمن حمد، أذن، 

االستثمال و الملل والسآمة عندما ٌصبح األمر فً بداٌته وفً طور التعوٌد 

للنفس، كل ٌوم كل ٌوم كل ٌوم، هذا إذا خلى عن المعنى، لكن إذا عاش اإلنسان هذا المعنى لماء 

تماء بمعارج الصلة بجناب الحك، هذه المحب مع محبوبه، لضاء الحاجات، رفع الهموم، االر

 هً الصبلة وهذه هً الفرٌضة.
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 إذا فهمنا هذه المعانً نستشعر عدة أمور

 

: 

أن ٌحرص كل منا أن تكون الصبلة الفرٌضة فً جماعة، ألرب مسجد إلٌن، احرص على 

ؼٌرها مهما كان، إنها ضٌافة  صبلة المسجد أٌها السالن، فإّن صبلة المسجد فٌها ماال ٌوجد فً

هللا فً بٌت هللا، ما استطعت لسبب من األسباب أو لعذر من األعذار صّلِ جماعة ولو فً بٌتن 

ولو فً ممر عملن، المهم احرص على أن تكون الصبلة فً جماعة، واحرص على أن تكون 

صبلة “م أن جمٌعها فً المسجد، ما استطعت احرص على أن ٌكون ؼالبها فً المسجد، واعل

وفً رواٌة ثبلث وعشرٌن درجة، ومرٌد ” الجماعة تفضل صبلة الفرد بسبع وعشرٌن درجة

سابر إلى هللا ٌرى وٌعتمد فً نفسه أنه ٌسٌر إلى هللا، فٌستوي عنده الدرجة والسبع وعشرٌن 

هللا درجة؟ ٌُمبل أن ٌكون هذا جاد فً معنى سٌره إلى هللا؟ ال شن أن الجاد المجد فً سٌره إلى 

ٌوجد لدٌه فرق كبٌر بٌن السبعة والعشرٌن وبٌن الدرجة الواحدة، فً الحس من حٌث المرالً 

وفً المعنى من حٌث الروح )وعجلت إلٌن ربً لترضى( استشعار أن هذا أحب إلى هللا فسارع 

 إلٌه..

لالوا كذلن النساء احرصن على صبلة الجماعة فً البٌوت ما دام هنان من األبمة المعتمدٌن من 

فً صبلة المرأة فً جماعة والبعض لال ال، تصلً وحدها. لكن ما دام هنان ممن ٌعتمد على 

لولهم ومن ٌُحتـَج بمولهم من المستنبطٌن من الكتاب والسنة من أهل الذكر الذٌن أمرنا بالرجوع 

سبع إلٌهم، لالوا أنها تـَِصح، مادام أن هنالن احتمال أنها تصح )وهو احتمال كبٌر( وهً ب

 وعشرٌن درجة إذاً كٌؾ أتساهل فً مثل هذا األمر؟ إذاً نحرص على أن تكون فً جماعة.

 

ولت األفضلٌة ؼالباً عند أكثر أهل العلم فً أول الولت، بعد أن ٌإذن المإذن مع إلامة الصبلة 

خشٌة اإلطالة لذكرناها،  هذا ولت االفضلٌة، ووردت أحادٌث كثٌرة فً أفضلٌة أول الولت لوال

هنا نحتاج إلى لفت نظر إلى أن ولت األفضلٌة اختلؾ العلماء فً تفصٌله فعلى سبٌل المثال لال 

اإلمام مالن وأحمد والشافعً أن ولت األفضلٌة فً صبلة الفجر فً أول الولت، ورأى اإلمام 

ار، إن أخذت بهذا أو أبو حنٌفة فٌما روي عنه، أن ولت األفضلٌة فً الفجر عند أول اإلسف

أخذت بهذا المهم أن ٌكون تركٌز المبادرة إلى الصبلة مرتبط بالصلة باستنباط، بكبلم أهل علم 

مستنبطٌن من الكتاب والسنة، ال ٌكون تولٌت الصبلة متى ما فرؼت، متى ما ذهب عنن الكسل 

فً المذهب الذي متى ما راق بالن، ال ولت الصبلة متى ما تبٌن لن ولت األفضلٌة أو درست 

 درست علٌه أن ولت األفضلٌة فً هذا الولت احرص علٌه.

الٌنبؽً للسابر الى هللا عزوجل أن ٌـُذهب بهجة سٌره إلى هللا عزوجل فً المراء فً الجدل 

المبنً على ؼٌر الحك، ال هذا أفضل من هذا،.الالال ما آخذ بهذا،هذا الدلٌل فٌه أرجح، لست 

رجحون األدلة هم المجتهدون من األبمة، أخذت بمول من لال برأي من مرجحاً لؤلدلة، الذٌن ٌ
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اآلراء وله دلٌله وولع فً للبن األخذ به، حسناً سر إلى هللا هكذا ما دام ممن ٌإخذ برأٌهم من 

األبمة من العلماء من المجتهدٌن المعتمد لولهم، ال بؤس لكن ال تحمل ؼٌرن على ذلن ال تنازع 

 ؤن السٌر إلى هللا عزوجل.ؼٌرن فً ذلن، هذا ش

 

أوال: كن مستعدا لبل دخول الولت، خذ هذه الماعدة نحن نتهٌؤ للدخول إلى الصبلة فً هذا 

المجلس والذي ٌلٌه بإذن هللا، أوال، تهٌؤ لبل األذان للصبلة ال تجعل اآلذان ٌفاجبن؛ اجعل هذا 

)هللا أكبر، هللا أكبر( مفاجبة وهو ما خلص االجتماع؛ ٌا هللا دخل نادراً فً حٌاتن، كان باألمس 

ولت الصبلة، هذا ٌجعلن من حٌث تشعر أو ال تشعر تستثمل دخول الصبلة، انتبه من هذا، 

خطٌرعلى السابر إلى هللا عز وجل، الطالب المرب من هللا، أن ٌكون موعد لماء المحبوب 

إدي الصبلة لن ٌتركها وسٌبادر وسٌترن الذي هو فٌه مستثمبلً على للبه، نعم هو سٌصلً سٌ

لصبلته، لكن شعورن باالستثمال؛ لٌته تؤخر للٌبلً، وكؤنن تمول: لٌت موعد اللماء ٌا محبوبً 

ٌتؤخر، ٌوجد محّب ٌتمنى تؤخر موعد لماء المحبوب؟! لهذا إن استطعت ولو بدلابك لبل األذان 

 لولت، لٌدخل الولت علٌن وأنت مشتاق إلى دخوله..أن تكون متهٌّا للصبلة؛ متهٌّا لدخول ا

لكن هنان من الناس دخل الولت نبادر إلٌه، وهنان أناس آخرون دخل الولت.. فمط نكمل الشؽل 

الذي نحن فٌه وإن شاء هللا نلحك مع اإللامة سننزل إلى المسجد، وأحٌاناً ألٌمت الصبلة.. إن 

ا إلى المسجد، وأحٌاناً انتهت الجماعة األولى.. إن شاء هللا نلحك لبل آخر ركعة نكون لد وصلن

شاء هللا نصلً جماعة مع بعضنا البعض فً المسجد هذه حال أخرى، حال ألّل: نموم نصلً 

جماعة مع بعضنا لكن ننجز اجتماع هذه الصفمة مهمة وؼداً الترتٌب عندنا كذا وكذا، ترٌد حاال 

مرٌد وسابر  -ّل: تؤخر الولت حتى خرج ولت الفضٌلةلكن الحال األل -إن شاء هللا ال ترٌد-ألل؟ 

، شًء أصعب: حتى ضاق الولت ودخل ولت الكراهة؛،  -إلى هللا وخرج ولت الفضٌلة!!

اصفّرت الشمس أي مالت إلى االحمرار تكره صبلة العصر، البدّ أن تصلٌها لكن دخلت ولت 

ة؟ محبوب وكراهة !! كٌؾ الكراهة، ما الذي جعلنا نإخر لماء المحبوب إلى ولت الكراه

ٌجتمعان؟!!! هنان ما هو أسوأ: ٌصلً على ترتٌب بحٌث إذا لال السبلم علٌكم ورحمة هللا خرج 

الولت، هذا على الحافة، أو ربما خرج الولت وهو لم ٌنته من الصبلة بعد، أسوأ من هذا كله 

 هللا!!… خرج ولت الصبلة وهو لم ٌصلّ 

لولت دون أن ٌصلًّ! سابر إلى أٌن هذا؟ إلى هللا؟! إلى أي سابر إلى هللا وٌرضى أن ٌخرج ا

شًء آخر لكن إلى هللا؟ وولت اللماء المفروض ال أتكلم عن النافلة؛ الولت الذي محبوبن فٌه لال 

 لن: هذا ولت لمابً بن فرضاً، ال ٌمبل السابر إلى هللا بذلن أبداً،.

 

وٌرّوض نفسه علٌه، إن جاءه ظرؾ من كن مستعدّاً، والذي ٌؤلؾ انتظار األذان من هللا 

الظروؾ وفاجؤه األذان كٌؾ تكون استجابته على وجه تلمابً، استجابة فرح بلماء هللا ٌبادر إلٌه 

ٌسارع إلٌه، فإذا أذن انتظر. معنى أّن المإذن بدأ ٌإذن كل شًء ٌتولؾ، لَم؟ ألنها لحظة خطاب 
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دعون فٌه للمدوم إلى حضرته لتمابله، كّل من المحبوب، لحظة تبلوة مرسوم الملن جّل جبلله ٌ

شًء ٌتولّؾ عند األذان، كّل شًء، لذا حبّذا من إخواننا المإذنٌن الذٌن أكرمهم هللا تعالى بجمال 

الصوت ـ وٌنبؽً أن ٌُتحّرى جمال الصوت ـ حبذا أن ٌخففوا من تمطٌط األذان الزابد، ٌؤخذون 

ن الملوب وٌرؼبها، ال ٌكون المإذن ٌإذن بطرٌمة فً األذان بالجمال وباللحن الحسن الذي ٌحر

ٌمول للناس ال تؤتوا ال تؤتوا، ال..بصوت جمٌل وأداء حسن، لكن ال ٌبالػ لً مّط الحروؾ حتى 

تخرج عن معتادها فً اللؽة العربٌّة وحتى فً التبّلوة، ال.. بمدر المستطاع ٌلطؾ لماذا؟ ألّن هذا 

نسان فً ترتٌب فً عمل أذن؟! ٌنصت ٌستمع.. أنت سٌساعد الناس أن تنصت؛ مهما كان اإل

أٌّها المرٌد أطال المإذن ألصر المإذن لٌس الكبلم اآلن موّجه لن، التمول لما ٌإذن هللا ٌهدٌه 

 طّول ما خبلنا نؤخذ بالمسؤلة، ما هو عذر!!

 

 ثانٌا : استشعار معانً األذان، األذان مرسوم اإللبال على هللا إذاً ننصت:

 

بر، هللا أكبر..  نمول: هللا أكبر هللا أكبر، ونحن نعٌش هللا أكبر، لٌس الممصود من لولنا هللا هللا أك

أكبر أنه أكبر من ؼٌره، لٌس هو الممصود الحمٌمً، ألن هللا أكبر من أن ٌمارن بؽٌره أصبلً؛ 

ن النملة( ال الٌمارن بؽٌره أصبلً حتى ٌمال أنه أكبر منه، ال ٌمول عالل بممارناته )الجبل أكبر م

هل ٌماس الجبل أصبلً على النملة؟ فإذا كان هذا بٌن المخلولات فكٌؾ بمن ال ٌماس به شًء وال 

ٌشبهه شًء جّل جبلله،. إذاً ما الممصود هللا أكبر؟ هللا أكبر من أن ٌخطر فً للبن ؼٌره فً 

ساً أو أهبلً أو ماالً أو ساعٍة ٌنادٌن فٌها لئللبال علٌه، هللا أكبر من أن تإثرعلى إلبالن علٌه نف

كبٌرا أو صؽٌراً فً هذا الوجود، هللا أكبر من كّلِ انشؽال بما سواه، هللا أكبر أٌضاً مما أظن 

وأعتمد وأحسن الظن فٌه؛ مهما أحسنت الظن به فهو أكبر من ظنً به، مهما كان حبً له فهو 

، مهما كان تخٌّلً لعطابه أكبر من حبً له، مهما كانت حاجتً إلٌه فهو أكبر من حاجتً إلٌه

 فؤرددها وأنا مستشعٌر لمعناها .… فعطاإه أكبر من تخٌّلً، هللا أكبر

 

أشهد أن ال إله إال هللا.. إخوانً لو أننا نعٌش هذه المعانً لهمنا وهللا عند كل أذان، أشهدُ كلمة 

فوا على شهادته هلالج لج )شهدَ أشهدُ فٌها لحٌظة ارتماء لن أنت إلى رتبٍة هللا رلّى إلٌها من أحبّهم لٌعط

هللا أنَّه ال إلَه َ إالّ هَو والمبلبكةُ وأولوا العلِم( من الذي شهد أن ال إله إالّ هللا؟ هللا، ثّم عطؾ هللا 

المبلبكة علٌه رفعاً لمدر المبلبكة، ثم عطؾ أهل العلم أٌضاً رفعاً لمدر أهل العلم، فإذا سمعت 

وأنت مستشعر أن شهادتن متصلة بشهادته لذاته سبحانه وتعالى،  أشهد أن ال إله إال هللا للها

وصل المعنى؟ أنن تمول أشهد وأنت مستشعٌر أنًّ أشهد شهادة هللا شهد بها؛ فؤنا أوافك هللا على 

شهادته سبحانه وتعالى، هذا معنى رالً ترتمً إلٌه، لال بعض العلماء إن هللا عز وجل لد رلى 

( كٌؾ رلى المبلبكة؟ جعل صبلتهم  المبلبكة عندما لال )إنّ  ًّ هللا ومبلبكته ٌصلّون على النّب

معطوفة على صبلته ذكروا معه سبحانه وتعالى، الممصود بذكروا معه أي بالتبعٌة وإال فلٌس 

هنان شًء ٌعادله أو ٌشاركه سبحانه وتعالى، هذا معنى عندما تسمع كلمة )أشهد( لبل الكبلم 

د أن ال إله إال هللا تمولها خلؾ المإذن وأنت تستحضر إخراج ما سوى عن )ال إله إال هللا(، أشه
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هللا من للبن عند لولن )ال إله( استحضر هذا المعنى، )إال هللا( لم ٌبك فً للبن إالّ هللا، عندها 

ً رضٌت باهلل ربّاً، وبسٌدنا محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص نبٌّاً، وب“تمول مادام لم ٌبك فً للبن إالّ هللا:   “.اإلسبلم دٌنا

 

ذكر المحبوب ملسو هيلع هللا ىلص، أحب الخلك إلى للبن، … أشهد أن دمحما رسول هللا.. ٌمول أشهد أن دمحماً 

وأعظم المحبوبٌن من خلك هللا كلهم، عندما تسمع اسم ُمحّمد، ما ٌفعل بملبن هذا االسم؟ ماذا 

 ٌفعل وٌحرن فً للبن؟

 

هذه المصة  –عندما انتمل الحبٌب ملسو هيلع هللا ىلص إلى الرفٌك األعلى سٌدنا ببلل رضً هللا عنه * لصة : 

حسنها ؼٌر واحٍد من الحفاظ، لم ٌستطع سٌدنا ببلل أن ٌحتمل البماء فً المدٌنة ألن كل شًء 

 فٌها ٌذّكره بموالؾ كانت بٌنه وبٌن المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، فارتحل إلى أرض الشام إلى هذا البلد الممدس

المبارن الذي دعى له النبً صلى هللا علٌه وسلّم، إلى دارٌّا لرٌباً من دمشك وتزّوج هنان، ثم 

استٌمظ ذات ٌوم وهو ٌبكً فسؤلته زوجته لالت له ما ٌبكٌن؟ لال رأٌت رسول هللا البارحة، هل 

فً ٌعنً لن شٌا إذا سمعت كلمة رأٌت رسول هللا؟ تحرن فً للبن شوق إلى أن تراه؟، هو لال 

ما لالها عبثاً هو لالها إال لٌحرن فً للبن ” من رآنً فً المنام فٌسرانً حما“البخاري ومسلم 

هذا المعنى، لال: رأٌت رسول هللا البارحة ٌمول لً: )ٌا ببلل ما هذا الجفاء أما آن لن أن 

ا تزورنً( فخرج زابراً فً لصة عظٌمة منها أنه لما ولؾ بكى ولم ٌتمالن نفسه، لمٌه سٌدن

الصدٌك رضً هللا ٌا ببلل هبلّ أذنت لنا كما كنت تإذن لرسول هللا، فمال: اعذرنً ٌا خلٌفة 

رسول هللا وهللا ما استطعت أن أإذن بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص فً المدٌنة كنت إذا انتهٌت من األذان ذهبت 

ؾ ألولها، سٌدنا عمر ٌعتذر له، فٌمبل إلى حجرته ملسو هيلع هللا ىلص وللت له الصبلة ٌا رسول هللا واآلن كٌ

الحسن والحسٌن أحدهما فً الثامنة واآلخر فً السابعة، سٌدا شباب أهل الجنة، فٌعتنمهما وٌبكً 

ٌشتّم فٌهما رابحة جدهما ملسو هيلع هللا ىلص، فٌسؤالنه أن ٌإذن، فبل ٌستطٌع أن ٌماوم الطلب، وٌصعد على 

م رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثم لال: هللا أكبر هللا أكبر، ضجت المدٌنة، هللا المكان الذي كان ٌمؾ فٌه لٌإذن أٌا

أكبر هللا أكبر، صاح الناس فً البٌوت أبعث رسول هللا! تذكروا الصوت الذي كان ٌإذن فً 

ال إله إال أٌامه ملسو هيلع هللا ىلص أشهد أن ال إله إال هللا فخرج الرجال من بٌوتهم خرجوا من أسوالهم أشهد أن 

هللا خرجت العذارى من خدورهّن الرجال والنساء خرجوا إلى طرلات المدٌنة ٌضجون أبعث 

رسول هللا؟ أبعث رسول هللا؟ فلما وصل ببلل إلى لوله أشهد أن دمحماً رسول هللا خنمته العبرة فما 

عرفت استطاع أن ٌكمل أذانه ونزل من على المكان الذي كان ٌإذن منه، لال الراوي فما 

 المدٌنة ٌوماً أشد بكاًء وعوٌبلً بعد ٌوم وفاته كٌوم لال ببلل أشهد أن دمحم رسول هللا ..

 

هذه المصة أوردها هللا على اللسان اآلن فً هذا المجلس لنستشعر كلمة أشهد أن دمحم رسول هللا، 

ال ٌتم إٌمانن الذي لواله ما عرفت اآلذان، وال عرفت الصبلة، وال عرفت ال إله إال هللا، الذي 

ال ٌإمن أحدكم حتى أكون أحب إلٌه من نفسه التً بٌن “حتى ٌكون هو أحب إلٌن من نفسن 

، الذي جعل هللا سبحانه وتعالى حبه مرتبط به، لم ٌجعل حبه مرتبط بؤحد من خلمه إال “جنبٌه

لكم فمط أنكم أحببتم ال ٌَـثبت  –ٌحببكم هللا(  -والثمرة-سٌدنا دمحم )لل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونً 



 
ٖٔٔ 

هللا بل ترتمون إلى رتبة هللا ٌحبكم فٌها، فإذا سمعت المإذن خمس مرات فً كل ٌوم ٌكرر أشهد 

أن دمحماً رسول هللا تعرؾ أن تمول أشهد أن دمحماً رسول هللا بعده تردٌداً كما هً السنة بملب 

ب ملسو هيلع هللا ىلص، تعرؾ تمول: حاضر بملب ٌستشعر الصلة بهذا الجناب الشرٌؾ بهذا الحبٌب المحبو

ًّ دمحماً  –رضٌت باهلل رباً   وبسٌدنا دمحم نبٌاً، وباإلسبلم دٌنا.. –الذي أرسل إل

 

حً على الصبلة، حً على الفبلح، استشعرت معنى اإلذن، أتطٌك أن تجلس فً مكانن بعد أن 

ًّ على الصبلة؟ تموم، التطٌك أن ت بمى بعدها، تمول ال حول تسمع المنادي بؤمر هللا ٌمول لن ح

وال لّوة إال باهلل العلً العظٌم، ما معنى ال حول وال لّوة إال باهلل، عند لٌامن إلى الصبلة تستشعر 

أنن ال تموم بمّوتن أنت بمدرتن لكنن تموم بتوفٌمه لن، ال حول عن المعصٌة وال لّوة على 

ًّ على ال  فبلح ..الطاعة إال باهلل العلً العظٌم، هكذا إذا كرر ح

 

 هللا أكبر هللا أكبر.. استشعرت معنًى أرلى من التكبٌر ..

 

ال إله إال هللا..  ردّدتها معه واستشعرت أن األذان ابتدأ بسم هللا واختتم بسم هللا، هللا أكبر ال إله 

 إال هللا فتكون حٌاتن كلها مبدأها من هللا ومنتهاها إلى هللا سبحانه وتعالى..

إذا سمعتم المإذن فمولوا مثلما “صلٌت على رسول هللا كما جاء فً الحدٌث  ثم إذا فرغ المإذن

ٌمول، ثم صلوا علً، فإنه من صلى علً صبلة صلى هللا علٌه بها عشرا، ثم سلوا هللا لً 

الوسٌلة، فإنها منزلة فً الجنة ال تنبؽً إال لعبد من عباد هللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سؤل 

، هو ؼٌر محتاج لدعابنا نحن بالوسٌلة بالمناسبة ، حتى الٌداخل “علٌه الشفاعةلً الوسٌلة حلت 

للبن شا أن الرسول سٌنالها بدعابن له عٌب عٌب؛ اعرؾ لدرن، فهو ٌبلؽها بما آتاه هللا له، 

ولكنه بمحبته لن وحنانه ورحمته بؤمته وتعطفه علٌها أراد أن ترتمً األمة هذا المرتمى.. هللا 

 هللا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصبلة المابمة آت “فرؼت من الدعاء الوارد عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص  فإذا

سٌدنا دمحم الوسٌلة والفضٌلة والدرجة العالٌة الرفٌعة وابعثه مماماً محموداً الذي وعدته انن ال 

لً ولوالدي( ولو خمس اذكر والدٌن أٌضاً بالدعاء )رب اؼفر ” تخلؾ المٌعاد ٌا أرحم الراحمٌن

مرات ألنهم أحك الناس بعد رسول هللا وأولى الناس أعظم الناس منة علٌن بعد رسول هللا، 

وادعوا ألوالدن وذرٌتن، الدعاء مستجاب بٌن األذان واإللامة ثم لم وتوجه إلى المسجد وإذا 

مع هللا فً  دخلت صلً ركعتٌن تحٌة المسجد مع لبلٌة الصبلة ثم بعد ذلن أسكن ألن حضورن

 الصبلة مربوط بهذا السكون.

 

 ننصرؾ من هذا المجلس
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لٌؤتً الحدٌث فً الدرس المادم إن شاء هللا كٌؾ نتهٌؤ للحظة هللا أكبر الذي ٌكون فٌها الدخول 

إلى الحضرة، هنان هللا أكبر الدعوة إلى الحضرة فً األذان؛ الدعوة إلى الحضور مع هللا عز 

حك، لكن الكبلم اآلن عن هللا أكبر أخرى )تكبٌرة اإلحرام( وهً وجل الدعوة إلى حضرة ال

الدخول إلى حضرة هللا ،كان العلماء ٌمولون: )من صحت تكبٌرة إحرامه صحت بمٌة صبلته( 

من حضر للبه فً تكبٌرة اإلحرام حضر للبه معه عز وجل فً الصبلة، أسؤل هللا أن ٌرزلنا 

ًّ ذلن والم ادر علٌه، وصلى هللا على سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم، جمٌعاً كمال الحضور إنه ول

 والحمد هلل رّب العالمٌن
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الحمد هلل الذي ٌدعو إلى حضرته من أراد له السعادة من خلمه، وصلى هللا على إمام كل إمام فً 

هللا، سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه ومن  الوصول إلى هللا وفً الولوؾ بٌن ٌدي هللا وفً مناجاة

 سار على نهجه وهدٌه إلى ٌوم الدٌن ..

تذكرون ما جرى الحدٌث حوله فً المجلس الماضً، اتفمنا على أن السابر إلى هللا عز وجل 

معنى أداء الفرٌضة بالنسبة إلٌه هو موعد لماء المحبوب فانتهاضه إلى الصبلة هو انتهاض إلى 

موعد لضاء الحوابج ورفع الهموم، وهو موعد ارتفاعه وارتمابه فً مراتب  لماء محبوبه، وهو

ولٌست ” أرحنا بها ٌا ببلل“الصلة ومر معنا أن من كان هذا حاله فنظرته إلى الصبلة نظرة 

نظرة أرحنا منها ٌا ببلل!! فكل مواظب على الصبلة، الكبلم هنا فً حك من ٌواظب، إما أن 

أي: أن الملب مشتاق لها متعشك لحضور ولتها فإذا جاء ولتها كان ٌكون من أصحاب أرحنا بها 

فٌها راحته، وإما التصر نظره للصبلة على أنه دٌن ٌنبؽً أن ٌنتهً منه وٌرتاح من أدابه حتى 

ال ٌحاسب أرحنا منها، و إما ال شعور الهذا وال ذان!! نكون من أصحاب أرحنا بها بإذنه 

 تنا لؤلذان هو إنصات لمرسوم اإلذن للماء المحبوب ..سبحانه وتعالى، وذكرنا أن إنصا

 

ثم توصل بنا الحدٌث بالسعً الحثٌث إلى استشعار لحظة الدخول إلى حضرته، وللنا فً 

المجلس الماضً أن لفظة )هللا أكبر( عند الدخول إلى الصبلة هً مفتاح الحضور مع هللا، فعلى 

كرم بالحضور مع هللا فً سابر الصبلة بعد ذلن، لدر حضور للبن مع هللا فً التكبٌرة األولى ت

اجتمع على ذلن فمهاء الحس وفمهاء المعنى علماء الفمه الذٌن ٌعنون باألحكام المتعلمة بالشروط 

واألركان والهٌبات والسنن، وعلماء فمه الملوب الذٌن ٌعتنون بالحضور مع هللا وتخلص الملوب 

لى هللا فً الصبلة، اجتمعوا على أن التكبٌرة األولى هً من الرٌاء والسمعة والؽفلة واالجتراء ع

 مجمع صحة الدخول إلى حضرة هللا هلالج لج ..

 

 

 :أوال: الحضور مع هللا حال الوضوء 

لت وجهن، ٌدٌن، عندما تتوضؤ ال ٌكون وضوإن .. تمضمضت، استنشمت، ؼسلت كفٌن، ؼس

إذا أردت … مسحت الرأس، ؼسلت الرجلٌن توضؤت ..ال!! توضؤ وضوء أهل ساعة الحضور 

أن تتوضؤ استشعر أن الوضوء هو اإلذن بالدخول إلى حضرته هللا، هو تطهٌر تتهٌؤ به للماء 

المحبوب، أنت عندما تلمى محبوباً من البشر تعتنً بموضع نظره وبموضع شمه ٌنظر إلى 

إلى ثٌابن ٌشم رابحتن .. تعتنً بذلن عند لماء المحبوب وعند لماء المحبوب األعظم جسمن 
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سبحانه وتعالى األمر أجدى وأجل وأعظم وأجل.. وال مجال للمٌاس هو اختار محبلً لنظره وهو 

الملب، لكن رؼب إلٌن أن تتهٌؤ وضوء الظاهر ؼسل األعضاء مع حضور الملب ٌورث طهارة 

 الملب أٌضا..

 

ذا ذكر اإلمام الؽزالً رحمه هللا فً كتاب بداٌة الهداٌة وهذا من الكتب العظٌمة، إذا أخذته وله

افتح على آداب الوضوء سترى آداباً للوضوء لو أخذت بها ستجد لذلن أثراً عند التكبٌرة األولى 

تكبٌرة اإلحرام .. عندما تتمضمض تتذكر السمٌا من حوض المصطفى، عندما تستنشك تتذكر 

رابحة الجنة، عندما تستنثر تتذكر أن ٌعٌذن هللا من رابحة النار، عندما تؽسل وجهن تطلب  شم

من هللا أن ٌبٌض وجهن ٌوم تبٌض وجوه وتسود وجوه، عندما تؽسل ٌدٌن تتذكر إعطاء الكتاب 

بالٌمٌن وتسؤل هللا ذلن وتستعٌذ من أن تعطى الكتاب بالشمال أو من وراء الظهر وهكذا بمٌة 

 …اء األعض

 

: كان اإلمام علً بن الحسٌن الملمب بالسجاد زٌن العابدٌن من أبمة أهل البٌت علٌهم * لصة 

رضوان هللا كان إذا أراد أن ٌتوضؤ ترتعد فرابصه عند الوضوء وٌصفر لونه سؤله بعضهم: 

مالن ال تتمالن نفسن عند الوضوء؟ فبكى ولال: أتدرون بٌن ٌدي من سؤلؾ ومن سؤناجً؟ .. 

ون أنا أستعد لممابلة من؟ إن أخذتها من باب األنس الشوق للمحبوب سؤلابل محبوبً، وإن تعرف

فالحضور مع هللا فً الوضوء هذه … أخذتها من باب الهٌبة عظمة المولى عز وجل سؤلابله 

 األولى..

 

 ثانٌا : استشعار دخول المسجد على وجه التعظٌم :

، الكثٌر منا لد ٌراها صؽٌرة لكن ال ٌوجد من آداب النبً صؽٌر، هنان آداب جاء بها الحبٌب ملسو هيلع هللا ىلص

عندما ٌمول لن عند دخول المسجد تدخل بالٌمنى وعند الخروج تخرج بالٌسرى، المضٌة لٌست 

لضٌة رجل تتمدم ورجل تتؤخر المضٌة .. ال!! لضٌة استحضار معنى عندما تضبط نفسن أنن 

ذا كٌؾ ما اتفك .. وصلت بالٌمٌن دخلت بالٌمٌن وصلت عند دخول المسجد لن تجعل دخولن هك

بالٌسار دخلت بالٌسار أصبح دخوالً معتاداً، مشٌاً معتاداً، لكن عندما ال تدخل المسجد إال بالٌمنى 

تضبط نفسن ولو وصلت الٌسرى تحبسها تبدل وتدخل بالٌمنى اتباعاً للمصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، تستشعر أنا 

مختلؾ، اآلن فً حالة مختلفة تحمد هللا تصلً على النبً تسؤل هللا أن ٌفتح لن أدخل إلى مكان 

اللهم افتح لً أبواب رحمتن، أعوذ باهلل العظٌم ووجهه الكرٌم وسلطانه المدٌم “أبواب الرحمة 

 وتدخل المسجد..” من الشٌطان الرجٌم

 

بنابً إذا دخلتم المسجد كان بعض تجار اآلخرة من مشاٌخنا رحمهم هللا ٌمول ٌا أ* فابدة : 

أوصٌكم لبل الدخول ولو لحٌظة استشعر إلى أٌن أنت داخل؟ ال تجعل الدخول هكذا تلمابً، لماذا 
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تتولؾ وتمدم الٌمنى؟ لال لتستشعر إلى أٌن أنت داخل، أنت داخل إلى هللا إلى بٌت هللا، على أي 

دخل اإلنسان بٌت ملن الملون كٌفٌة وبؤي طرٌمة ٌدخل اإلنسان إلى بٌت محبوبه؟ بؤي كٌفٌة ٌ

من األدب والتواضع والشوق والحب والفرح؟ ثم ٌمولون أنوي االعتكاؾ مدة بمابن فً المسجد، 

ألن نٌة االعتكاؾ الفرق بٌنها وبٌن عدم نٌة االعتكاؾ أن الذي ٌنوي االعتكاؾ مدة بمابه فً 

هو اآلن فً حال المسجد هنان عداد حسنات خاص لبلعتكاؾ لابم ٌحسب له، معنى آخر 

عكوؾ، أي أنه عاكؾ عند هللا عز وجل، فٌتوافد على للبه من إكرامات هللا لمن ٌفد عاكفا على 

 بٌته سبحانه وتعالى..

 

كان بعض مشاٌخنا ٌمول أن الفمهاء ٌمولون أن الفرق بٌن مسؤلة أعلى فً االستثمار مع هللا .. 

أجر سبعٌن نافلة، وانظر.. اذا أنت نوٌت النافلة والفرٌضة سبعٌن درجة، أن الفرٌضة أجرها 

االعتكاؾ مدة بمابن فً المسجد هذه نافلة أم فرٌضة؟ نافلة، لكن لو للت لبل نٌة االعتكاؾ 

نذرت االعتكاؾ مدة بمابً فً المسجد، النذر ٌجعل النافلة فرٌضة، فؤجرها أجر الفرٌضة ..فإذا 

تكاؾ المنذور صار األجر أجر الفرٌضة للت نذرت االعتكاؾ مدة بمابً فً المسجد، صار االع

، انظر هذه معانً من التركٌز، أدب الدخول هذا ٌساعدن على التركٌز أكثر أنت اآلن فً وضع 

ؼٌر طبٌعً أنت اآلن ممبل على هللا، دخول المسجد على وصؾ األدب، استشعاري أنً فً 

تاق إلى والدته وله مدة طوٌلة احتواء .. لد آوٌت إلى هللا، من ؼٌر تشبٌه عندما ٌكون االبن مش

لم ٌرها، واألم كذلن، فً أول لماء ما أول ما ٌمصد الولد من أمه؟ أن تحتضنه أمه ولو كبر فً 

السن لو صارت له لحٌة لو ظهر الشٌب فٌه، حضن األم ال ٌماس به شًء وال ٌستؽنً عنه أحد، 

م ٌعرفون معنى لٌمة حضن األم .. وبالمناسبة ٌا شباب ال ٌعرفه أحد مثل الذٌن فمدوا أمهاتهم ه

واألم أٌضاً هً تعرؾ معنى أن تحتضن ولدها وماذا ٌعنً لها ذلن؟ اإلٌواء من ؼٌر تشبٌه وهلل 

المثل األعلى، هذا فً العبللات مابٌن البشر لكن إذا ارتمٌنا إلى ماال ٌماس دخولن إلى المسجد 

ر عند دخولن إلى المسجد أنً اآلن هو ارتماء على هللا عز وجل نزول فً ساحات هللا تستشع

 )آوٌت إلى هللا( ..

 

أما لرأت فً حدٌث أن ثبلثة دخلوا إلى مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أما أحدهم فرأى فرجة رأى فراغ 

فً صؾ من الصفوؾ فتعدى الناس بلطؾ دون أن ٌإذي أحداً وجلس فً هذه الفرجة، وأما 

لس فً أخرٌات المكان، وأما الثالث رأى شٌباً من االزدحام الثانً خجل أن ٌتعدى الناس فج

أما “لالوا بلى ٌا رسول هللا لال: ” أال أحدثكم عن النفر الثبلثة؟“فانصرؾ. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

عش هذه الكلمة ترٌد أن تكون متصبلً باهلل، أنت مرٌد هللا؟ عش ” األول فمد آوى إلى هللا فآواه هللا

مع عظمة فضل األم ٌتضاءل أمام هذا المعنى )آواه هللا إلٌه( هو فً ” فآواه هللا إلٌه“هذا المعنى 

الظاهر آوى إلى مجلس إلى فراغ فً المجلس عند رسول هللا لكن لما كان المصد هنا رضوان 

ل العلماء من لا” فمد استحٌا من هللا فاستحٌا هللا منه“هللا أصبح إٌواإه هنا إلى هللا، وأما الثانً 

أعرض “استحى هللا منه لم ٌعذبه أبداً، األول آواه هللا إلٌه رلاه والثانً لم ٌعذبه لال والثالث : 

 هو أعرض عن مجلس لكن جعله رسول هللا إعراضاً عن هللا ..” عن هللا فؤعرض هللا عنه
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الصفوؾ األولى  فإذا دخلت إلى المسجد استشعر معنى أنن تؤوي إلى هللا، ولو وجدت فراؼاً فً

فتلطؾ بٌن الناس إلى الصفوؾ األولى آوي إلى هللا عز و جل، وإذا لم تجد فراؼاً فً الصفوؾ 

األولى فبل تإذي الناس استح من هللا أن تإذي جبلسه ممن هم فً المسجد واجلس حٌث ٌنتهً 

تشعار هذا بن المجلس وال تعرض حتى ال ٌعرض هللا عنن!! هذه الثانٌة، للنا دخول المسجد اس

المعنى مدة ما أجلس فً المجلس أنا فً حضرة هللا، ال ٌنبؽً أن ٌكون هنان سخط فً المسجد، 

ال ٌنبؽً أن ٌكون هنان تدافع فً المسجد ولو فً خٌر وال حتى على تمبٌل الحجر األسود ولو 

شؤن حتى على دخول الكعبة فضبلً عن ؼٌرها من الخٌرات، ٌنبؽً أن ٌكون شؤن السكٌنة هو ال

 الؽالب.

 

* لصة : لما نفر الناس من عرفة إلى مزدلفة مع الحبٌب ملسو هيلع هللا ىلص تعرفون كم كان العدد؟ مابة 

وعشرٌن ألفاً، المابة والعشرٌن ألؾ كٌؾ تتصورون عندما تكون نفرتهم؟ لما رأى النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

تٌن الكلمتٌن، وما أن لالها رسول هللا حتى فمط لال ها” السكٌنة، السكٌنة“شًء من التدافع لال: 

سكن المابة والعشرون ألؾ، لالوا حتى أن الذي كان لد ٌضرب دابتة لٌستحثها تولؾ، أرخى 

الصحابة الزمام للدواب وصارت تسٌر بالسكٌنة، فً بٌت هللا عش هذه السكٌنة تتهٌؤ للدخول إلى 

 حضرة هللا.

 

 ثالثا : كٌؾ تموم للصبلة :

تمؾ؟ تستوي مع من فً الصؾ لتدخل فً الصبلة، عندا تسمع إلامة الصبلة، لبلها، ٌعنً كٌؾ 

بعد ركوع السنة سبح هللا )سبحان هللا( عشر مرات، )الإله إال هللا( عشر مرات، )الحمد هلل( 

عشر مرات، هنا لدم ال إله إال هللا على الحمد هلل على خبلؾ المعتاد )سبحان هللا والحمد هلل و ال 

إذا لال العبد لبل أن تمام الصبلة “إال هللا وهللا أكبر( ألن الحدٌث ورد بها هكذا حدٌث رافع، إله 

هللا هللا، أنا صؽٌر صعلون ال أسوى شًء نمطة فً هذا الكون ” سبحان هللا عشراً لال هللا هذه لً

، سبحان الكبٌر ال أكاد أساوي شًء لوال فضل هللا، لسانً هذا العاصً المذنب ٌمول سبحان هللا

هللا، الحك سبحانه ٌتجاوب معً ٌجٌبنً وٌمول )هذه لً( ما أكون أنا وما ٌكون تسبٌحً حتى 

 )هذه لً( فإذا لال ٌجعله هللا بهذا االعتبار )هذه لً( فإذا لال العبد ال إله إال هللا عشراً ٌمول هللا

الحمد هلل عشراً لال هللا )هذه لً( فإذا لال هللا أكبر عشراً لال هللا )هذه لً( فإذا لال العبد أستؽفر 

هللا عشراً لال هللا )لد فعلت( ؼفرت، تطلب منه المؽفرة ٌمول لد فعلت، طٌب عندما تشعر أن 

ه تكون مناجاة بٌنن وبٌن هللا ٌمول )هذه مثل هذا التسبٌح الذي ال ٌؤخذ أكثر من ثبلث دلابك ثمرت

لً، هذه لً،هذه لً، هذه لً( ثم تطلب منه المؽفرة فٌمول )لد فعلت( تتركها لبل اإللامة؟ مرٌد 

هلل وسابر إلى هللا ٌترن هذه الفرصة؟ ما ٌتركها، وإذا بدأها ٌستحً من أن ٌمول سبحان هللا، 

تظر الحك سبحانه ٌمول هذه لً فكٌؾ تمولها بؽفلة؟ سبحان هللا ومنتظر هللا ٌمول هذه لً؟ أنت من

 لولها بتمجٌد.
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فإذا ألام المإذن فالصبلة، جاء ولت الولوؾ فً البداٌة األذان تذكرون فً المجلس الماضً 

الدعوة إلى حضرة المحبوب تعال المحبوب أذن لن بلمابه اآلن ولت اللماء بالتحدٌد اآلن ولت 

لممٌم ٌمٌم الصبلة بدأت تجٌب معاه )هللا أكبر،هللا أكبر،أشهد أن ال إله الدخول إلى حضرة هللا بدأ ا

إال هللا، أشهد أن دمحماً رسول هللا،لال حً على الصبلة،حً على الفبلح،للت ال حول وال لوة إال 

باهلل،لال المإذن لد لامت الصبلة(، ولت النداء اآلن للدخول، اللحظة التً تموم فٌها إلى الصبلة 

فً هذه اللحظة تذكر أن هذه الولفة مرتبطة بولفة هذه الولفة تكون باختٌارن اآلن عندن  لتستوي

جزء من االختٌار لكنها مرتبطة بولفة أخرى ال خٌار فٌها، عندما تسمع أنت وٌسمع جمٌع من 

فً المحشر جمٌع الخلك من لدن آدم وحواء إلى آخر الزمان كلهم ٌسمعون اسمن لٌمم فبلن بن 

عرض على هللا تموم هذا المٌام إلى الصبلة مرتبط بذلن المٌام، ذلن المٌام تموم فٌه فبلنة لل

لٌخاطبن هللا بؽٌر حجاب بؽٌر واسطة بؽٌر ترجمان عندما ٌنادى هذا النداء تموم اللحظة األولى 

 الساعة األولى للمٌام إلى هللا عز وجل ٌؽلب فٌها على الملوب الهٌبة.

 

حادٌث أن السٌد المسٌح علٌه السبلم عندما ٌؤتً النداء لٌمم عٌسى جاء فً بعض األ* مولؾ : 

بن مرٌم للعرض على هللا، ٌموم السٌد المسٌح وهو روح هللا وكلمته، فترتعد فرابصه لهٌبة 

ودهشة الولفة بٌن ٌدي هللا ألول وهلة، فٌنادٌه هللا: ٌا عٌسى بن مرٌم أأنت للت للناس اتخذونً 

؟ فتلتصك ركبتاه وٌجثو على ركبتٌه على األرض من هٌبة الحك، هذا وأمً إلهٌن من دون هللا

حال المحبوب روح هللا، ال شن أنه بعد ذلن ٌإنسه، الشن أنه بعد ذلن ٌبرإه، الشن أنه بعد ذلن 

ٌتحفه، ٌعطٌه،ٌشفعه ٌرفع درجته وممامه على الخبلبك.. لكن الوهلة األولى الهٌبة ثم بعد الهٌبة 

 حال الناس ٌوم المٌامة.. التً تحصل ٌختلؾ

 

فمن الناس من ٌؽلب علٌه استمرار الهٌبة، استمرار الهٌبة، استمرار الهٌبة حتى ٌإمر به والعٌاذ 

باهلل إلى النار بؤخذ الكتاب بالشمال ورجحان كفة السٌبات وٌنصرؾ وٌسمط من على الصراط 

طاب، خطاب إذا ذكرناه ٌا إخوانً والعٌاذ باهلل، وهنان أناس.. ال!! تؤخذهم الهٌبة ثم ٌؤتً الخ

أحضروا للوبكم هذا الخطاب لً ولكم كل واحد منا سٌسمعه كلنا نإمن بذلن، عندما ٌمول لن 

لكن الذٌن … وهو ٌكلمن )هللا( عبدي تذكر ٌوم كذا؟ عملت كذا، أنعمت علٌن ففعلت كذا.. الهٌبة

ت الصبلة الذي ٌموم على وصؾ ألفوا األنس باهلل فً الصبلة، عدنا إلى الصبلة، عند لد لام

األدب لكن فً للبه شوق إلى هللا اعتاد فً كل فرٌضة إذا لٌل لد لامت الصبلة لام وهو مشتاق 

إلى الممابلة، أترونه بعد أن تمضً علٌه سنوات من عمره وهو لد ألؾ الشوق إلى األنس 

على األلل خمس مرات ٌموم بمناجاته، أترون الحك بعد السنوات الطوٌلة الذي لام فٌها فً الٌوم 

بشوق وبؤنس، أترون أن هللا ٌحرمه ٌوم المٌامة من أن ٌإنسه بعد أن ٌمؾ بٌن ٌدٌه؟ حاشاه 

فاألنس هنا ٌرتبط باألنس هنان فمن ألؾ أن ٌموم إلى لصبلة وهو فً هذه الحال أكرم ٌوم 

اهره ٌوم المٌامة أن المٌامة باألنس بعد دهشة اللماء األولى وهٌبتها، األنس الذي مظهر من مظ

ٌسمع هو من هللا بعد ذلن )نعم عبدي لد كان ذلن منن وأنت عاصً لكنً لد تبت علٌن 

وؼفرتها لن وأنسٌتها الحفظة ومسحتها من الكتب وأنسٌتها األرض التً عصٌتنً فٌها وممعدها 

ولم من السماء وإنً لد أحطن بحجاب ستري وكنفً فلم ٌسمع أحد من أهل المولؾ عتابً لن 
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تفتضح( وٌؤمر هللا المنادي بعد هذه الممابلة أن ٌنادي )لمد سعد فبلن بن فبلنة سعادة ال ٌشمى 

 بعدها أبداً(، هذا النداء مرتبط بحالن عند لٌامن إلى الصبلة..

 

 االستواء للصبلة

 

فهمت ما معنى أن تموم إلى الصبلة، استشعرت معنى لحظة )لد لامت الصبلة(، فإذا لمت 

أنن اآلن تموم بٌن ٌدٌه وعن ٌمٌنن وشمالن إخوان لن من أهل ال إله إال هللا ٌصلون  فاستشعر

، هذا التعاضد، تسوٌة “ٌد هللا مع الجماعة“بجانبن صبلة الجماعة هذا التعاضد مع الجماعة، 

الصفوؾ، التمارب، الكتؾ بالكتؾ العمب بالعمب، بعض الناس ٌجعلون االستواء فً ممدمات 

مٌمة أن األصوب أن ٌكون بالعمب، لكن ال تتصارع مع الذٌن فً الصؾ حتى تمدم األصابع والح

العمب أو أصابع الرجل، حضور الملب هنا ممدم إن أخذوا بمولن وإال فحافظ على االستواء أهم 

 من ٌكون بالعمب أو أن ٌكون بممدمات األصابع..

ً حضرته أن تمبل علٌه لؾ وافهم أن معنى أن تمؾ وأنت ٌلتصك كتفن بكتؾ ؼٌرن وأنت ف

بصفاء الملب على أهل ال إله إال هللا، فهمت؟ تمبل علٌه وللبن صافً، أنت اآلن لرٌب من 

إخوانن لتتمرب إلى هللا فبل ٌتؤتى أن ترضى بؤن ٌكون هنان لرب جسم وبُعد للوب!! تحمل ِؼل 

ا أو ربما علم على هذا وعلى ذان، وترى نفسن أفضل من هذا أو من ذان بخرلة أفضل منه فٌه

أو صبلح أو عبادة، انتبه!! استشعر معنى األدب أنت اآلن تدخل إلى حضرة هللا فبل تدخلها 

 بالكبر.

 

فاالستواء هنا الممصود منه تمارب الملوب سد مداخل الشٌطان البعض ٌجعل من االستواء سبب 

االستواء جاء  لتباعد الملوب، ٌضاٌك هذا وٌضرب هذا وٌلصك رجله بموة بهذا، ال ال ال..

لتمرٌب الملوب لسد مداخل الشٌطان، فمؾ على هذا النحو مستشعراً األدب إذا كنت إماماً 

استشعر معنى اإلمامة، اإلمامة هً نٌابة عن سٌدنا دمحم هو اإلمام لكل إمام ملسو هيلع هللا ىلص أنت لوال التداإن 

دب فً )واجعلنً للمتمٌن إماماً( ال بسٌدنا دمحم بإمامتن لن تصلح إمامتن، وإذا كنت مستشعر لؤل

ترى لنفسن أفضلٌة علٌهم ال تنافس على اإلمامة اإلمام الراتب ٌمدم ولو كان ألل علماً وإذا لم 

ٌحضر اإلمام الراتب لدم األتمى واألورع واألعلم ال ٌتسابك الناس إلى اإلمامة، كان السلؾ 

الناس الٌوم ٌتسابمون من الذي ٌمدم على  الصالح ٌتهٌبون اإلمامة إال أن ٌحملوا علٌها وٌرى

ًً استشعر معنى اإلنتماء للحبٌب صلى هللا علٌه  ً اآلخر، وحّسن ظنن ولؾ، فإذا كنت مؤموما

وسلم فً معنى المتابعة، فإن متابعتن لئلمام الذي أمامن من إخوانن إنما هو امتثال ألمر سٌدنا 

 دمحم عندما أمرنا أن نتابع اإلمام.

 

 ا المجلسننصرؾ من هذ
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إذا لال اإلمام )هللا أكبر( معنى هذا انتمال من جمٌع ما كنت علٌه لبل هذه الكلمة إلى عالم آخر، 

لال بعض العلماء سّن لنا أن نرفع ٌدٌنا عند لولنا هللا أكبر، لال بعض العلماء من الحكم 

أنً ألمً ما سوى هللا  الموجودة فً رفع الٌدٌن فً حك المبتدىء فً السٌر إلى هللا )هللا أكبر( أي

خلؾ ظهري، إن صّحت لن هذه أصبحت )هللا أكبر( فً حمن معنى أرلى وهو أن حجب للبً 

ترتفع، أي رفعت عن للبً حجاب الؽفلة، توجهت إلى هللا بؤن ٌرفع عن للبً حجاب االلتفات 

 رتفعت..إلى الخلك حجاب محبة الدنٌا حجاب إٌثار الفانً على البالً حجاب الخواطر، كلها ا

 

هللا أكبر دخلت إلى حضرت هللا، هللا أكبر من أن أذكر ؼٌره وأنا فً حضرته، هللا أكبرمن أن 

ٌشؽلنً سواه وأنا فً حضرته، هللا أكبر من أن ٌؤخذنً ؼٌري عنه وأنا فً حضرته، هللا أكبر 

أن  من أن ٌخٌبنً وأنا فً حضرته، هللا أكبر من أن ٌردنً وأنا فً حضرته، هللا أكبر من

ٌحرمنً لذة المناجاة وأنا فً حضرته، وانطلك فً هذا المعنى واستشعر )هللا أكبر( حتى لال 

العلماء تكبٌرة اإلحرام ال ٌستحب مطها، وٌستحب لئلمام أن ٌمصرها جمعاً للملب على التؤكٌد 

اإلمام على الدخول إلى حضرة هللا، وحفظاً للمؤموم من أن ٌستبك فٌمول هللا أكبر لبل أن ٌنتهً 

من لفظة أكبر فٌكون لد سابك اإلمام، فإذا للت هللا أكبر خاطبت للبن أنن دخلت فً حضرة 

األكبر، وعندها مهما حاولت الخواطر أن تجول فً للبن فهو أكبر، ولهذا جاء التعداد هللا أكبر 

ه شًء بالركوع بالسجود بالجلوس بالمٌام، كل ما بدأ فً للبن شًء )هللا أكبر( ال ٌشؽلنً عن

 ودخلت إلى حضرة هللا..

 

سبحان هللا انمضى ولت هذا المجلس مع انمضاء تكبٌرة اإلحرام عند دخولنا إلى حضرة هللا 

أكبر، ولعل فً ذلن حكمة أرادها هللا كنا نظن أننا سنخوض فً الحضور فً الصبلة فً 

حكمة هللا أنه  المجلس، انمضى الولت والخوض إن شاء هللا فً المجلس المادم.. لكن لعل من

جعل االنتهاء عند هذه الكلمة حتى نبدأ نعٌشها إلى المجلس المادم، إذا انصرفت الى بٌتن، إذا 

فرؼت من هذا المجلس ولمت تصلً استشعر هللا أكبر.. عش هللا أكبر وأنت تدخل إلى حضرة 

 هللا واجمع للبن بكل ما تستطٌع.

 

عنى، اللهم ارزلنا الحضور معن وحممنا بحمابك أسؤل هللا عز وجل أن ٌرزلنا وإٌاكم هذا الم

الحضور بٌن ٌدٌن، إلهً وسٌدي وموالي من علٌه معتمدي وتوكلً وإلٌه التجابً ٌا ؼٌاثً، ٌا 

ؼٌاثً حٌث ال ؼوث سواه، ٌا ملتجاي حٌث ال ألتجا لؽٌره أو عداه، ها لد رفعنا إلٌن األكؾ 

عبدن الضعٌؾ العاصً، اللهم انن لد أجرٌت سابلٌن أن تكرمنا بحمابك ما لد أجرٌت على لسان 

على اللسان من معانً التً ذكرها أهل اإلحسان فً الحضور معن تهٌباً للدخول الى حضرتن 

واستشعاراً لكلمة )هللا أكبر( وصلى هللا على سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد هلل رب 

 العالمٌن.



 
ٕٕٔ 

بكمال التوفٌك لحسن الدخول إلى حضرته إذا صلٌنا، وصلى هللا وسلم الحمد هلل، حمداً نكرم به 

على إمام أهل الحضور مع هللا سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله وصحبه ومن سلن نهجه إلى ٌوم الدٌن 

 وبعد..

هل استشعرت أٌها المرٌد معنى الدخول إلى حضرة هللا فً تكبٌرة اإلحرام، ومن استمع إلى هذا 

لكبلم ثم عاد بعدها بلٌلة ممن شاهد وسمع، هل استحضر هذا المعنى فدخل إلى الصبلة دخول ا

 أصحاب الملوب.. هللا أكبر، عندها انتهى الحدٌث وبها ٌُبتدَأ..

 

فً المجلس الماضً توصلنا بعد ذكر االستعداد للدخول إلى الصبلة إلى لحظة الدخول إلى 

نى الدخول إلى حضرة هللا، فإذا رفعت ٌدٌن فؤلمٌت ما سواه الصبلة، وذكرنا استشعار للوبنا لمع

وراء ظهرن وللت هللا أكبر جامعاً لهمن وللبن علٌه وانتملت من جمٌع ما ٌحٌط بن من 

األكوان، ومن جمٌع ما ٌختلجن أنت فً كونن فؤنت كون فً داخلن، وألمٌت جمٌع ذلن وراء 

الستفتاح طالباً الفتح منه سبحانه وتعالى، ظهرن ودخلت إلى حضرته )هللا أكبر(، شرعت فً ا

….” وجهت وجهً للذي فطر السماوات واألرض“بؤي صٌؽة من الصٌػ التً وردت عنه ملسو هيلع هللا ىلص 

لال اإلمام الحسن ابن صالح البحرالجفري رحمه هللا تعالى فً كتابه )صفة صبلة الممربٌن(: 

وجهً للذي فطر السماوات واألرض.. فهل )واحذر أن ٌكذب حالن ممالن( أنت تمول وجهت 

أنت متوجه إلٌه فً تلن اللحظة؟ أم أن للبن مخالؾ للمعنى الذي تمول؟ أو إذا أخذت بالرواٌة 

هل استشعرت معنى أن ….( األخرى )إن صبلتً ونسكً ومحٌاي ومماتً هلل رب العالمٌن

كلها أصبحت هلل رب كلٌاتن هلل رب العالمٌن اآلن؟ صبلتن، نسكن، محٌان، مماتن، هل 

العالمٌن؟ هذا معنًى من معانً حمابك التوحٌد ودلابك التوحٌد أال تشركه فً الحضور معه فً 

 حضرته مع سواه هلالج لج..

 

 فاتحة الكتاب

 

.. سٌدنا موسى علٌه ابتدأت الحوار ابتدأت المناجاة ابتدأت المكالمةإذا شرعت فً فاتحة الكتاب 

، وسٌدنا موسى رفع عنه الحجاب فصار ٌسمع مكالمة هللا له، أنت السبلم تمٌز بؤنه كلٌم هللا

بمعنى آخر كلٌم هلل، لكن لم ٌؤذن لن برفع الحجاب فً هذه الدنٌا فؤنت تعتمد وتتٌمن بؤن هللا 

 ٌكلمن فً هذه الساعة، فؤنت كلٌم هللا بمعنى دون تلن الرتبة لكنه معنى من معانً المكالمة..

حَمن الّرحٌم * الحمدُ هللِ رّبِ العالَِمٌَن( لال هللا تعالى:  أما ورد أن العبد إذا لال: )بسم هللا الرَّ

حٌم( لال هللا عز وجل  حَمِن الرَّ )حمدنً عبدي( ٌجٌبن ٌكالمن الحك عز وجل، فإذا للت )الرَّ

!! )أثنى علً عبدي(، فإذا للت: )َمالِن ٌوِم الدٌِّن( لال هللا عزوجل: )مجدنً عبدي(، سبحان هللا



 
ٕٖٔ 

من أنا وما ذكري وما لسانً ومن أكون عندما ٌتلفظ لسانً الذي هفا ولصر مع هللا بحمد هلل 

ٌكون لهذا الحمد لٌمة عند ملن الملون هلالج لج فً تبلوة كبلمه فٌخاطبنً ٌمول حمدنً عبدي، وما 

)أثنى  ٌكون حمدي لكنه حمدي له بما أنزله هو من حمٍد حمدَ به نفسه )الرحمن الرحٌم(، ٌمول

علً عبدي( من أنت حتى ٌكون لً ولن هذا المدر لكن من فضل هللا علٌن أن أكرمن وعلمن 

كٌؾ تثنً به كٌؾ تثنً علٌه كما أثنى هو على نفسه به، عندما تمول: )مالن ٌوم الدٌن( ٌمول 

 مجدنً عبدي، وهو المجٌد سبحانه وتعالى لبل أن ٌوجد موجود فً الوجود..

بد( استشعرت بمولة )إٌّان( خلوص توحٌده فً للبن، المعبود سوان، )إٌّاَن فإذا للت: )إٌان نع

نعبدُ وإٌّاَن نستعٌُن( ارتمٌت فً لحظة إٌان نعبد وإٌان نستعٌن مرتمًى عالٌاً، وهو أنن تستشعر 

معنى األدب الكامل مع هللا فؤنت تعلن توحٌده بعبادته وتستعٌنه سبحانه وتعالى على تصحٌح هذه 

ال ٌفهم لط من لولنا إٌان نعبد وإٌان نستعٌن أن إٌان نعبد تنفصل عن إٌان نستعٌن،  العبادة،

إٌان نعبد وإٌان نستعٌن حتى فً عبادتنا إٌان، وإٌان نعبد فً استعانتا بن على ما ألمتنا فٌه فً 

شإون حٌاتنا وفً شإون معاشنا ومعادنا إٌان نعبد وإٌان نستعٌن، ولد ألؾ اإلمام الهروي 

هللا كتابا كامبل أسماه )منازل السابرٌن بٌن إٌّان نعبد وإٌّان نستعٌن( شرحه اإلمام الحافظ  رحمه

ابن المٌم رحمه هللا تعالى فً كتابه أسماه )مدارج السالكٌن( فً مجلدات أربعة هذا الكتاب فً 

تعٌن(، لال الترلٌات التً تكون فً إٌان نعبد وإٌان نستعٌن، إذا لال العبد )إٌان نعبد وإٌان نس

هللا عزوجل )هذه بٌنً وبٌن عبدي(، إٌه من أنت ومن أنا، ما أكرمن؟، أهذه ممابلتن لمن 

تحب؟، أهذا إسعادن لمن تحب؟ هللا، أهكذا تمابل من ٌمبل علٌن ولو لحظة؟ ترفعنً وأنا العبد 

ه فتمول: المذنب الصؽٌر العاصً الؽافل الممصر، ألول لن )إٌان نعبد وإٌان نستعٌن( بما أنزلت

)هذه ببنً وبٌن عبدي(.. هللا هللا، ٌرفعن إلى درجة بٌنن وبٌنه صلة )بٌنً وبٌن عبدي ٌمول هللا 

ولعبدي ما سؤل(، ٌفتح لن الباب، ٌلٌك وأنت فً هذا الحال العظٌم من الخطاب مع هللا ومخاطبة 

نستعٌن، العمل فً هللا لن وٌجعل بٌنن وبٌنه صلة وتكون ؼافبل الملب عنه؟!! إٌان نعبد وإٌان 

الدكان، إٌان نعبد وإٌان نستعٌن، االختبارات االمتحان، إٌان نعبد وإٌان نستعٌن، بعد الصبلة 

نخرج للمشوار الفبلنً نشتري كذا، )إٌان نعبد وإٌان نستعٌن( معه سبحانه عزوجل، و إذا لال 

ن هذه اللحظة فتطلب )ولعبدي ما سؤل( مباشرة علمن ما تسؤل فٌما انزل فً كتابه حتى ال تفوت

 ما ال ٌلٌك فً هذه الحضرة..

راَط الُمستمٌَم صراَط الّذٌَن أنعَمَت علٌَهم(، لال أحد أشٌاخنا: انظروا فً الصبلة وهً  )اهِدنا الّصِ

ألدس الحضرات حضرة الصبلة، فً مناجاته وبكتابه علمنا أن نعلك للوبنا بالصالحٌن علمنا أن 

حضرته، هذا من عٌن التوحٌد له سبحانه وتعالى، لماذا نمول  نرتبط بالصالحٌن حتى ونحن فً

)إٌان نعبد وإٌان نستعٌن اهدنا الصراط المستمٌم صراط الذٌن أنعمت علٌهم(، هو ٌعلم الصراط 

المستمٌم سبحانه وتعالى هو ؼٌر محتاج ألن ندله ما هو الصراط المستمٌم؟ صراط أولبن الذٌن 

ا النحو فً كتابه لكً ٌعلمنا نحن أن الصراط المستمٌم ال ٌتؤتى أنعمت علٌهم لكنه أنزله على هذ

السٌر علٌه إال بصلة بالمنعم علٌهم، إال بؤن ترتبط للوبنا بمعنى الحب فً هللا والبؽض فً هللا، 

بمعنى الوالء هلل ولمن أحب هللا سبحانه وتعالى، )صراط الذٌن أنعمت علٌهم( علمنا أن حصولنا 

ٌر على الصراط المستمٌم أحد خطوات الوصول إلٌه ٌكون بصلتنا على االستمامة والس

بالمستمٌمٌن، من هم الذٌن أنعم هللا علٌهم، فً آٌة أخرى ٌمول هللا عزوجل )ومن ٌطعِ هللاَ 

الحٌَن وَحُسَن  ُسوَل فؤولبَن َمَع الّذٌَن أنعََم هللاُ َعلٌهم مَن النّبٌٌَّن والّصدٌّمٌَن والشهدَاء والصَّ والرَّ



 
ٕٔٗ 

ولبَن رفٌماً( حّسن رفمتهم الحك سبحانه وتعالى )ذلن الفضل من هللا وكفى باهلل علٌما( لو علم أ

راَط الُمستمٌَم  هللا فضبلً ٌفوق هذا الفضل لذكره فً هذا المولؾ )وكفى باهلل علٌما(، )اهدنا الّصِ

وهم ٌعلمون، )َوال صراَط الّذٌَن أنعَمت علٌهم ؼٌر المؽُضوِب َعلٌَهم( من الذٌن خالفوا وبدلوا 

الّضالٌَن( الذٌن ضللوا فانحرفوا وساروا خلؾ أبمة الضبلل ممن سالوهم إلى االنحراؾ عن 

 الصراط المستمٌم، )آمٌن(،..

 

هذه الفاتحة، ال!! هذا مفتاح من مفاتٌح الدخول إلى معنى الفاتحة، وإال فمد لال اإلمام علً بن 

فاتحة ألولرت سبعٌن بعٌراً؛ أي سؤملً كبلم ٌكتب أبً طالب لو أردت أن أملً معانً سورة ال

فً كتب عددها تكون حمل سبعٌن بعٌراً من الكتب التً سؤملٌها فً معانً سورة الفاتحة، ثم لال 

رضً هللا عنه وهو باب مدٌنة العلم: )لو أردت أن أملً معانً بسم ميحرلا نمحرلا هللا _ البسملة 

راً( ثم لال: )لو أردت أن أملً معنى الباء فً بسم التً فً الفاتحة_ ألولرت سبعٌن بعٌ

هللا الرحمن الرحٌم ألولرت سبعٌن بعٌراً(، سبحان المعطً، البعض لد ٌستكثر أو ٌستؽرب ماذا 

سٌمال فً الباء أوفً البسملة أوحتى فً الفاتحة! نعم من لم ٌعلم له أن ٌمول ذلن، لكن..)وإذا لم 

باألبصاِر(، إذا لم ترتك فاعرؾ لدر من ارتمى، وإذا كنت تستكثر تَر الهبلَل فسلّم ألناٍس رأوهُ 

أن ٌكون فً الفاتحة هذه المعانً، فاستؽفر هللا!! ألن الفاتحة كبلم هللا، بل هً ِعدل البمٌة من 

كبلم هللا فً كتاب هللا، جعل هللا عز وجل السبع المثانً عدالً للمرآن الكرٌم، هل تستؽرب؟ )لل 

 مدَاداً لكلَماِت ربًّ لنِفدَ البحُر لبَل أن تنفدَ كلَماُت ربًّ ولَو جبنا بمثلِه مدداً(. لو كاَن البَحرُ 

 

ثم تمرأ ما تٌسر أو ٌمرأ اإلمام وتنصت بحضور الملب، فإذا استحضر للبن شٌباً من تذوق 

عناه عظمة خطاب هللا؛ ما معنى أن تمرأ شٌباً من المرآن الكرٌم أوتستمع إلى اإلمام وهو ٌمرأ؟ م

أن هللا ٌخاطبن اآلن، الذي ٌدعوا ٌخاطب هللا لكن الذي ٌمرأ المرآن ٌخاطبه هللا ألنن تمرأ كبلم 

هللا الموجه إلٌن فاهلل ٌخاطبن سبحانه وتعالى، فكٌؾ ستنصت إلى هللا إذا خاطبن؟ إن كنت محباً 

ٌكون؟ إن كنت مشتالاً إنصات المحب كٌؾ ٌكون؟ إن كنت مستشعراً هٌبة المتكلم المتهٌب كٌؾ 

خجبل من تمصٌرن معه الخجل كٌؾ ٌكون؟ إن كنت طامعاً فً فضله الطامع فً فضل المتكلم 

كٌؾ ٌنصت إلى كبلمه؟ إن كنت مشفماً على نفسن من ؼضبه المشفك كٌؾ ٌنصت؟ هذه معانً 

 تدور على للوب الصادلٌن إذا استمعوا إلى المرآن الكرٌم، هذا لبل الركوع.

 

 . وسر الخضوع هللالركوع والسجود.

 

فإذا للت )هللا أكبر( وركعت استشعرت أنن تمترب باالنحناء إلى هللا عزوجل، الحك عزوجل ال 

تحوٌه سماء وال أرض فهو منزه عن الزمان والمكان فهو سبحانه وتعالى حٌث كان لبل أن 

تِطعهُ واسُجد ٌخلك الزمان والمكان، لكن ما معنى أن نمترب بالركوع نمترب بالسجود )َكبلّ ال 

والتِرب( معنى هذا أن االلتراب إلٌه ٌكون بالخضوع، جعل االلتراب أكثر كلما انحنٌت أكثر، 



 
ٕٔ٘ 

ما معنى هذا؟ معناه أنن تمترب أكثر كلما خضعت أكثر، لماذا؟ هو ؼنً عن خضوعً 

 وخضوع العالمٌن الكون كله خاضع له هلالج لج..

ماذا؟ وهللا أعلم ألنن تمترب من الحمٌمة أكثر، وهللا تعرؾ ل” أنا عند المنكسرة للوبهم من أجلً“

، الخضوع التراب -الحمٌمة -التربت من الحك -هللا-عزوجل اسمه الحك وكلما التربت من الحك

من حمٌمتن أنت التً خلمن هللا علٌها، فً الحمٌمة أنت ضعٌؾ أنت عاجز أنت فمٌر ذلٌل لوال 

عت أكثر كلما المست حمٌمتن أكثر، كلما التربت من فضل هللا علٌن بفضل هللا علٌن، فكلما خض

استشعار ” سبحان ربً العظٌم“حمٌمتن أكثر التربت من الحك أكثر سبحانه وتعالى، ولهذا 

 عظمته له صلة باستشعار ضآلتن وأنت تركع له.

 

ثم إذا للت أنت أو لال اإلمام )سمع هللا لمن حمد( هو سبحانه وتعالى ٌسمع من حمد ومن لم 

سماع لبول وتمرٌب وعطاء … مد، لكن سماعه لمن ٌحمده عزوجل على وصؾ خاصٌح

وإكرام، تمول )ربنا لن الحمد حمداً كثٌراً طٌباً مباركاً فٌه ملا السماوات وملا األرض وملا ما 

شبت من شًء بعد(، هذه من علمنا إٌاها؟ الصحابة كانوا ٌمولون )ربنا لن الحمد( هكذا تعلموا 

ملسو هيلع هللا ىلص، كانوا ٌصلون خلؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فكان أعرابً أي بدوي، جاء وصلى خلؾ من رسول هللا 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، سبحان هللا األعراب بصفاء الفطرة ونمابها كانوا ٌستشعرون وٌتذولون الكلمة 

من حمد( عندما سمع هذه الكلمة أن ٌعرفون لٌمة الكلمة، فهو عندما سمع النبً ٌمول )سمع هللا ل

هللا ٌسمع من ٌحمده عاش لذة الحمد، هللا اآلن ٌسمعنً! فمال: )ربنا لن الحمد حمداً كثٌراً طٌباً 

مباركاً فٌه ملا السماوات وملا األرض وملا ما شبت من شًء بعد(، أخذ ٌتبحبح بالثناء على 

ٌسمعه لما سمع النبً ٌمول )سمع هللا لمن  هللا لما نازل للبه من نشوة استشعار أن هللا عزوجل

 حمده(..

هل تسمعها كما سمعها البدوي هذا الذي ما كان ٌمرأ وال ٌكتب؟؟ ٌا متعلم!! ٌادارس!! ٌا 

متعلمة!! ٌا دارسة!!، هذا البدوي ما كان ٌمرأ وال ٌكتب جاء من البادٌة لكنه كان صاحب للب 

بؤن تمتؤل حمداً أرٌد أكثر من ذلن أن  حاضر، حتى السماوات واألرض ما عادت تكفٌتً

أحمدن، فلما انتهى المصطفى من الصبلة ألبل علٌهم بوجه، هللا.. كٌؾ كانوا ٌنظرون إلى إلبالته 

إذا التفت إلٌهم بعد الصبلة بوجه من لابل ربه أعلى مراتب الممابلة، أعظم من لابل العظٌم من 

فً رواٌة أن األعرابً لال: ” لذي لد كان لالها آنفامن ا“الخلك ألبل بوجهه المنٌر علٌهم، فمال: 

أنا ٌا رسول هللا، وفً رواٌة أن األعرابً أحجم خشً أن ٌكون لد أساء أو أن النبً تؤذى من 

من الذي لد لالها آنفاً فلمد رأٌت بضع وثبلثٌن ملكاً ٌبتدرونها “صوته ومن كبلمه، فكررها ملسو هيلع هللا ىلص 

 ، لال أنا ٌا رسول هللا تؤكد أن المسؤلة فٌها رضى..“فتهأٌهم ٌثبتها فً صحٌ

السنة لولٌة لالها رسول هللا وفعلٌة  –وهذا درس كٌؾ رسول هللا شرع لنا أصبحت سنة تمرٌرٌة 

فعلها رسول هللا وتمرٌرٌة ألرها رسول هللا؛ النبً رأى أحد الصحابة ٌعمل عمبلً فٌمره علٌه 

لصحابً األعرابً علمنا كٌؾ نتعلم ممن معنا، رسول هللا فكان إلرار النبً ل –فتكون سنة 

 ملسو هيلع هللا ىلص أصبح بعد ذلن ٌمولها عندما سمعها من أحد أتباعه.
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 فإذا لال اإلمام )هللا أكبر( وسجد، تهٌؤت لحضرة السجود..

 

 التشهد، وممام الشهود

 

ً تكون بٌن السجدتٌن فٌها فإذا جلست بٌن السجدتٌن استشعر معنى األدب، جلسة االفتراش الت

نوع تهٌب أو شعور بالهٌبة، فتذكر هللا وتستؽفر، ثم تعود إلى السجدة ترتمً معنى آخر من 

معانً المرب، ثم تموم إلى الصبلة من السجود فترفع رأسن وتنتهض لابماً بٌن ٌدٌه بعظمة 

 الولوؾ، تدوم على هذا الحال حتى تصل إلى التشهد.

 

البعض ضعؾ  –دخلت إلى حضرة خاصة، جاء فً بعض الرواٌات  تستشعر بالتشهد أنن

سندها لكنهم ممن ٌصح رواٌتهم فً مثل هذا الموضع، أن أصل التحٌات مولؾ حدث لرسول 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً لٌلة المعراج، لما جاوز السبع الطباق فً السماوات وإذ جاوز سدرة المنتهى تؤخر 

ٌا دمحم أنت إذا تمدمت اخترلت أي اخترلت هذه األنوار وأنا إن تمدمت جبرٌل وتمدم سٌدنا دمحم، 

احترلت، كل واحد له ممام، نعم كل له ممامه وهذا سٌدنا دمحم، فلما وصل إلى حضرة خاطبه فٌها 

الحك عزوجل بؽٌر واسطة ونازله من حضرة الحك ما نازله فً تلكم الحضرة، حٌا ربه 

السبلم علٌن أٌها النبً “فجاءه الخطاب من هللا ” طٌبات هللالتحٌات المباركات الصلوات ال“

تلمى السبلم من هللا ثم “ السبلم علٌنا“فذكر ملسو هيلع هللا ىلص من صلح من أتباعه فمال ” ورحمة هللا وبركاته

 “..السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن“أفاضه ملسو هيلع هللا ىلص على الصالحٌن 

 

فً معراجن أنت فً كل صبلة؛ فً حضرة خاصة فً كل صبلة، فإذا للت  هذا المعنى تعٌشه

التحٌات المباركات الصلوات الطٌبات هلل استشعرت أنن فً حضرة خاصة أنن تخاطب هللا، ثم 

فً  -بؤي لول بؤي رواٌة أخذت بمصة المعراج هذه أو لم تؤخذ ال إشكال –تسلم على سٌدنا دمحم 

رسول هللا فً التحٌات، أنت تسلم على رسول هللا فً التحٌات؛  النهاٌة هل ثبت أنن تسلم على

فؤنت فً حضرة هللا فً الصبلة التً تدخل فٌها تخاطب هللا الذي توحده سبحانه علمن رسول هللا 

بما أمره هللا به أن تسلم على سٌدنا دمحم وأنت فً الصبلة؛ فسٌدنا دمحم معن وأنت فً صبلتن 

ي تستحضر أنن تسلم علٌه، هذا من عظمته من رفعة لدره عند هللا تسلم علٌه، ما معنى معن؟ أ

جعلنا هللا عزوجل نعبده سبحانه وتعالى وفً عبادتنا له سبحانه وتعالى نسلم على سٌدنا دمحم؛ هل 

تصح صبلتن من ؼٌر أن تسلم على سٌدنا دمحم؟ الفمهاء لالوا ال تصح الصبلة بدون أن تسلم على 

 ؟ فً الصبلة تسلم على سٌدنا دمحم وأنت تصلً..سٌدنا دمحم، فً الصبلة

 

وهذا متصل بالتوحٌد مرتبط بعمك التوحٌد، لهذا جعلت شهادة التوحٌد مرتبطة بعدها مباشرة، 

ال ٌوسوس لن الشٌطان أن ذكر الصالحٌن وأنت ” السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن“تمول 
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ففً ” أشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحماً رسول هللا“ فً الصبلة ربما ٌوصلن إلى اإلخبلل بالتوحٌد،

صبلتن توحٌدن جاء بعد ذكرن للصالحٌن وسبلمن على الصالحٌن، كٌؾ ال نحب الصالحٌن!! 

كٌؾ ال نتعلك بهم!! المرء مع من أحب ثم بعد ذلن تصلً على أصلح الصالحٌن سٌدنا دمحم صلى 

هللا الذي ال ٌنطك عن الهوى )وَما ٌنطُك عِن  هللا علٌه وسلم، هذه صبلتنا هكذا علمنا رسول

ًٌ ٌُوَحى( أٌن نذهب بهذا البرهان، الصبلة هكذا فً صبلتن فً حضرتن  الَهوى إن ُهو إالّ َوح

مع هللا آخر ما تموله تصلً على سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، منتهى معراج الصبلة منتهى ما تصل إلٌه فً 

تصلً على سٌدنا دمحم، )اللهم صّلِ على سٌدنا دمحم( أو للت )اللهم صبلتن فً لربن من هللا أن 

صّلِ على سٌدنا دمحم وعلى آل سٌدنا دمحم كما صلٌت على سٌدنا إبراهٌم..( أو للت )اللهم صّلِ 

على سٌدنا دمحم عبدن ورسولن النبً األمً وعلى آل سٌدنا دمحم وأزواجه وذرٌته كما صلٌت 

على أي نحو هذه كلها وردت، إن أدخلت لفظ …( آل سٌدنا إبراهٌمعلى سٌدنا إبراهٌم وعلى 

السٌادة فهو اختٌار كبار األبمة من علماء المسلمٌن، وإن اختصرت على الموصوؾ علٌه اللهم 

صلً على سٌدنا دمحم فهو اختٌار لكبار أبمة المسلمٌن، كبلهما لابم، ثم بعد ذلن تؤتً بالدعاء 

 ..الوارد لبٌل التسلٌم وتسلم،

 

 نحن نعبد السبلم !!

 

تختم صبلتن بالسبلم لتستشعر أنن جبت من حضرة السبلم سبحانه وتعالى، وٌتعلم العالم أجمع 

أن السبلم لٌس مجرد ألفاظ تذكر فً المإتمرات أو وسابل اإلعبلم، مهما تكلم العالم الٌوم عن 

 اسم من أسماء هللا.. السبلم فلن ٌعرفوا السبلم ولن ٌنالوه، السبلم لٌس بكبلم، السبلم

 

إذا جاءت الٌوم أمم أو ثمافات تتحكم فً السبلم فنحن معاشر المسلمٌن نعبد السبلم، هم ٌحترمون 

السبلم نحن نعبد السبلم إلهنا هو السبلم سبحانه وتعالى، لكن معنى السبلم الذي نتحدث عنه 

ته وأمانه تنبع من الداخل، فلهذا بداٌته تنبع من باطن اإلنسان، حمٌمة هذا السبلم وسكونه وطمؤنٌن

 من جاء من حضرة السبلم واجه العالم بالسبلم سبحانه وتعالى..

 

فٌمول السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته، السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته، هل تكلم إذا كان 

بجانبن أحد من الناس؟ نعم تمصد بذلن من على ٌمنن وجمٌع المسلمٌن من اإلنس والجن 

والمبلبكة أجمعٌن فإذا لم ٌكن بجانبن أحد تمولها أو ال تمولها طٌب تمول لمن لٌس بجانبن أحد، 

تمولها لتشعر نفسن وتخاطب األكوان التً تحٌط بن انن تسلم على جمٌع هذا الكون من حضرة 

خالك الكون سبحانه وتعالى، وتعلم أن حمٌمة صبلتن أنن تنطلك من حضرة هللا إلى حضرة هللا، 

فتخاطب الناس باهلل سبحانه وتعالى تخاطب الناس بحالن مع هللا، الذي ٌخاطب الناس بعد 

الصبلة بمعنى حال الصبلة ال ٌمكن أن ٌؽش ألنه مع هللا، ال ٌمكن أن ٌكذب ألنه مع هللا، ال 
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 ٌمكن أن ٌسرق ألنه مع هللا ال ٌمكن أن ٌهرٌك دماً بؽٌر وجه حك ألنه مع هللا، ال ٌمكن أن ٌمتل

 النفس التً حرم هللا ألنه مع هللا، ال ٌمكن أن ٌسًء إلى اآلخرٌن ألنه مع هللا..

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

بؤن ٌذهب إلى البٌت، وهو بالسبلم إلى البٌت داخل، وٌتحرن فً هذا الوجود بسر اسم السبلم 

ى على سبحانه عزوجل تعالى فً عبله، وهكذا نصلً، بل ألول هكذا تبتدأ الصبلة وما جر

اللسان، هو بداٌات لمعانً الحضور مع هللا فً الصبلة، وإال فالحمٌمة أكبر وأكبر، ومن جاهد 

نفسه فً الصبلة على شًء من هذه المعانً من ؼالب نفسه، تؤتٌن الخواطر ستشؽلن لكن كلما 

تنبهت أعرض عنها ال تنالشها حتى تطردها اعرض عنها وواصل، أنت مع هللا اآلن ما عندن 

 ت تنالشها، ومن جاهد نفسه حضر مع هللا..ول

* فابدة : كان شٌخنا الحبٌب عمر ٌُسؤل: كٌؾ ٌكون الحضور مع هللا فً الصبلة؟ السابل لال 

أوجز لً فمال له: )أوله تكلؾ وآخره تؤلؾ(، أوله مجاهدة تدفع الخواطر تدافعن، وآخره تؤلؾ 

ة ستذوق معانً أعلى من المعانً التً أي تؤلؾ روحن الحضور مع هللا، وإذا ألفت فً كل صبل

 سمعتها، وفً الصبلة التً بعدها ستذوق معانً أعلى من الصبلة التً لبلها..

رزلنا هللا وإٌاكم كمال الحضور معه، ٌا ربنا، ٌا ربنا، ٌا ربنا، ٌا ربنا، ٌا ربنا، ٌا من لٌس لنا 

ن على اللسان أن تحمك بها رب سواه، نسؤلن اللهم كما أكرمتنا بإجراء المعانً للحضور مع

الجنان، ال تجعل حظنا منها مجرد لملمة اللسان، وال مجرد استماع اآلذان، اللهم اجعلنا من 

الحاضرٌن فً حضرتن، المكرمٌن بشرٌؾ نظرتن، إلهً وسٌدي، مضت أعمارنا وللوبنا ؼفـّل 

ا بؤنوار الحضور عن هذه المعانً، نسؤلن اللهم فٌما بمً من األعمار أن تؽمر جمٌع صلواتن

معن، اجعلنا من أولبن ٌا حً ٌا لٌّوم، ال تحرمنا خٌر ما عندن لشر ما عندنا، اللهم أعنـّا على 

ذكرن وشكرن وحسن عبادتن، وصِل اللهم وسلم على إمامنا فً ذلن سٌدنا دمحم وعلى آله 

 وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.
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ضور مع هللا فً الصبلة ال ٌتفك وصفة الكبر، فمن ألر نفسه على الترفع والكبر والعٌاذ باهلل الح

 ٌصعب علٌه أن ٌحضر للبه مع هللا..

الحمد هلل الذي ٌمن على للب عبده إذا صدق فً الوجهة إلٌه بنور الحضور بٌن ٌدٌه والصبلة 

” صلوا كما رأٌتمونً أصلً“الذي لال والسبلم على إمام أهل الحضور فً حضرة هللا سٌدنا دمحم 

اللهم صلً وسلم وبارن علٌه وعلى آل بٌته وأصحابه وتابعٌهم والتابعٌن لهم بإحسان إلى ٌوم 

 الدٌن.

 

كٌؾ كانت صبلتن ٌا من سمع المجلس الماضً هل حضر للبن؟ هل استشعرت لٌمة هللا أكبر 

حضرته؟ هل كان لولن وجهت عند دخولن إلى الصبلة؟ هل استشعرت معنى االستفتاح فً 

 وجهً للذي فطر السماوات واألرض ٌصدله حالن؟

 

هل للت: إن صبلتً ونسكً ومحٌاي ومماتً هلل رب العالمٌن، فكان هلل رب العالمٌن؟، هل 

استشعرت جمع للبن على هللا عندما كان هللا عزوجل ٌكلمن فً الصبلة، حمدنً عبدي، أثنى 

عرت هذه بٌنً وبٌن عبدي ولعبدي ما سؤل، وهل سؤلت؟ علً عبدي، مجدنً عبدي هل استش

كٌؾ كان حضور للبن مع هللا فً الصبلة بل كٌؾ كان استشعارن لمفهوم األذان عندما المس 

أذنن صوت المإذن، لاببلً هللا أكبر هل استشعرت الفرح بموعد بلماء المحبوب؟ وهل استشعرت 

ولت العروج إلى حضرة عبلم الؽٌوب؟،  ولت لضاء الحوابج وتفرٌج الكروب؟ وهل استشعرت

 هذه المجالس ثمرتها تظهر بالعمل العلم ٌنادي بالعمل فإن أجابه وإال ارتحل.

 

وفً هذا المجلس تذكٌر لً ولمن ٌحضر بؤن حضور الملب مع هللا عزوجل فً الصبلة ودفع 

 فتحاً بنظرة من هللا الوساوس والخطرات والؽفلة أثناء الصبلة هو ثمرةٌ لمجاهدة، لد ٌؤتً من هللا

ٌجذب بها للب عبده إلى معنى الحضور معه، لكن األصل وسنة هللا فً هذه الحٌاة أن الوصول 

إلى الحضور ٌكون ثمرة لمدافعة خواطر النفس ٌكون ثمرة للمجاهدة، ٌكون ثمرة الستشعار 

فة الكبر، فمن عظمة المذكور سبحانه، أٌضاً لالوا أن الحضور مع هللا فً الصبلة ال ٌتفك وص

ألر نفسه على الترفع والكبر والعٌاذ باهلل ٌصعب علٌه أن ٌحضر للبه مع هللا، حضور الجسد أن 

تستمبل المبلة أن تحضر إلى المسجد حضر جسدن ولام، لكن حضور الملب أن ٌتصل للبن بمن 

لملب لم ٌتهٌؤ تمؾ بٌن ٌدٌه وال ٌتؤتى للملب أن ٌتصل بمن تمؾ بٌن ٌدٌه سبحانه وتعالى مادام ا

 دب مع المتصل به سبحانه وتعالى.للصلة، وتهٌؤ الملب للصلة إنما ٌكون باأل

والحدٌث فً هذا المجلس بعد ذكر أهمٌة الحضور مع هللا وضبط الفرابض فً أولاتها وفً 

أولات الفضٌلة منها على أنه محور لترتٌب ولت السابر إلى هللا إذ أن ولته رأس ماله، ٌؤتً 
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ً هذا المجلس عن أهمٌة الرواتب والوتر والضحى، مع استشعار مفهوم الذكِر وأهمٌة الحدٌث ف

الذكر فً السٌر إلى هللا عزوجل، والذكر سلطان الكرب، والرواتب مكمبلت للفرابض إن نمص 

 شًء من الفرابض بؽٌر لصٍد تـُكمل من النوافل والرواتب، 

 

 طًسر الحضور فً سر العبودٌة هلل.. الدكتور البو

 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وأسؤل هللا سبحانه وتعالى مؽفرته 

وستره وأصلً وأسلم على حبٌبنا دمحم النبً األمً وعلى آله وصحبه صبلة وسبلم دابمٌن 

 متبلزمٌن إلى ٌوم الدٌن،  وبعد:

 

 

 سر العبودٌة

ٌنبؽً أن نبلحظ أن اإلنسان تتكامل عبودٌته وتستٌمظ إن ما دام الحدٌث عن الصبلة أٌها اإلخوة ف

كانت ؼٌر مستٌمظة فً الصبلة ال سٌما عندما ٌناجً ربه عزوجل وهو ٌتلو فاتحة الكتاب، 

 عبودٌة اإلنسان تستٌمظ بٌن جوانحه من خبلل حمٌمتٌن اثنتٌن:

كمه، وثانٌاً إعبلن أوالً العزم على االنمٌاد ألمر هللا سبحانه وتعالى والخضوع لسلطانه وح

االفتمار هلل سبحانه وتعالى والعجز الكلً عن النهوض بما لد طلب منه وإعبلن التمرب ال ألول 

 من حوله بل من أوهام حوله ولوته .

 

فإذا تمتع اإلنسان بهاتٌن الحمٌمتٌن العجز عن أن ٌنهض بكل ما لد أمر به هللا عزوجل واالبتعاد 

م إعبلن عجزه الكلً عن المٌام عن كل مالد طلب منه فمد تحمك عن كل ما لد نهى هللا عنه ث

 بؤعلى رتب العبودٌة هلل

 

 ما الذي ٌضمن ٌمظة هاتٌن الحمٌمتٌن بٌن جوانحه؟

عندما ٌخاطب هللا عزوجل لاببلً )إٌَِّاَن نَْعبُدُ وإٌَِّاَن نَْستَِعٌُن( فً الجملة األولى ٌعلن عن عزمه 

حمٌمة خفٌة فً كٌان اإلنسان ال تحتاج إلى لوة بل لٌست هً من وانمٌاده هلل عزوجل، والعزم 

ممولة الموة أو العجز، العزم: هو توجه اإلرادة إلى تنفٌذ ما لد طلبه هللا عز وجل منً، ٌعبر عن 

هذه الحمٌمة لول هللا سبحانه الذي ٌعلمنا كٌؾ نخاطب هللا به )إٌَِّاَن نَْعبُدُ( ولكن عندما عزمت 

فوجبت بعجزي فوجبت بعدم لدرتً على أن أفعل أي شًء إال بتوفٌك من هللا  على هذا األمر

عز وجل، من أنا؟ الٌتؤتى منً شًء، أفعالً كلها تتم بخلك هللا؛ اآلٌات التً أتلوها وأحرن 
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لسانً بها إنما ٌتم ذلن بخلك هللا عز وجّل، ولوفً بٌن ٌدي هللا عز وجل لابماً ووالفاً بتوفٌك من 

ة من هللا، ركوعً وسجودي كل ذلن باهلل سبحانه وتعالى، فكٌؾ ألول إٌان نعبد وأنا هللا وبمدر

العبد العاجز، هنا ٌؤتً االستدران فً الجملة الثانٌة )إٌَِّاَن نَْستَِعٌُن( أي أستعٌن بن فؤعنً لتنفٌذ 

عن  ما لد عزمت علٌه، أعنً لتنفٌذ هذا الذي عاهدتن علٌه أن أكون عند أوامرن، ال أتماعس

شًء منها، بعٌداً عن نواهٌن، ال ألع فً شًء منها، نعم.. إن لم تعنً فؤنى لً ال أستطٌع أن 

 أنفذ ما لد طلبته منً..

 

مهما تاه اإلنسان وشرد فً صبلته عن الكبلم الذي ٌخاطب به ربه، ما ٌنبؽً أن ٌشرد عندما 

ٌَّاَن نَْستَِعٌُن( إذا نطك بها إلنسان من ٌصل إلى هذه اآلٌة، إلى هاتٌن الجملتٌن )إٌَِّاَن نَْعبُدُ وإِ 

أعماق للبه وخاطب ربه بها بكل مشاعره الشن أن النجدة ستؤتٌه )إٌان نستعٌن(، إذا كان لبل 

أن ٌنماد إلى تنفٌذ أمر هللا، ولبل أن ٌلبً المإذن الذي ناداه ودعاه إلى الصبلة ٌعانً من شهواٍت 

ده إلى الوراء، ٌعانً من رؼبات دنٌوٌة ٌعانً، من لسوة اثالل حملها علٌه، ٌعانً من أهواء تش

فً للبه، ٌعانً مما تعرفون، عندما ٌلتجا إلى هللا سبحانه وتعالى بصدق وٌمول )إٌَِّاَن نَْعبُدُ 

 وإٌَِّاَن نَْستَِعٌُن( تؤتٌه النجدة من هللا سبحانه وتعالى تمول له: لبٌن..

 

 سر دوام االفتمار واالنكسار

هللا عز وجل أن ألتمً بؤناس شاردٌن تابهٌن عن صراط هللا عز وجل ولكنً أعلم  كم وكم شاء

أنهم ٌتمنون لو أن هللا سبحانه وتعالى جذبهم إلٌه دون جهٍد منهم كثٌرون هإالء، ألول للواحد 

من هإالء هل طرلت بابه؟ هل التجؤت إلٌه؟ هل تضاءلت ملتصماً بؤعتابه؟ هل شكوت إلٌه 

ٌه دخان شهواتن وأهوابن؟ ٌمٌناً أنن لم تفعل ذلن، ألن هللا سبحانه وتعالى عجزن؟ هل شكوت إل

شؤنه أن ٌستجٌب، أن ٌنتظر التجاءن إلٌه، )َوإِذَا َسؤَلََن ِعبَاِدي َعنًِّ فَإِنًِّ لَِرٌٌب أُِجٌُب دَْعَوةَ الدَّاعِ 

ا إلٌه مرضه، لمن شكا إِذَا دََعاِن( معنى أنه لرٌب أي سرٌع االستجابة لمن التجؤ إلٌه، لمن شك

إلٌه سوء حاله، إن كانت األهواء لد لٌدتن، إن كانت محبة الدنٌا وشهوات والرؼابب المختلفة لد 

شدتن إلى الوراء فاستؽث بموالن وخالمن، من أنت؟ أنت ال تملن حوال وال لوة بشكل من 

 األشكال.

لى أن تكون عند أمر هللا سبحانه لؾ بٌن ٌدٌه ولل )إٌَِّاَن نَْعبدُ( وأنت تعنً أنن لد عزمت ع

وتعالى، ثم لل له ولكن ٌا ربً أنا عاجز )إٌَِّاَن نَْستَِعٌُن( إن أنت فعلت هذا جاءتن النجدة من هللا 

سبحانه وتعالى، هذه النجدة ٌحتاج االنسان إلى أن ٌكرر التجاءه إلى هللا سبحانه وتعالى بها، ألن 

ب على الشٌطان بالتجاءه إلى هللا سبحانه وتعالى فلسوؾ الشٌطان ال ٌتركه، إن تركه ساعة وتؽل

ٌعاود الشٌطان الكرة تلو الكرة ولكن صبلته التً تتكرر أٌضاً المرة تلو المرة هً التً تجعله 

ٌمارع نفسه كلما أرادت أن تتسلط علٌه، ٌمارع شٌطانه كلما أراد أن ٌتؽلب علٌه ولذلن شاء هللا 

فً الٌوم واللٌلة خمس مرات، كلما رأٌت نفسن لد ابتعدت عنه  عزوجل أن ٌكرمنا بالصبلة هذه

واحتوشتن األهواء والشهوات تكون لد حانت ساعة الصبلة اآلتٌة، تعود إلى هللا عزوجل مرة 

 أخرى وتمول له )إٌَِّاَن نَْعبُدُ وإٌَِّاَن نَْستَِعٌُن( ٌارب ها أنا أعود مستعٌناً بن.
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فً األسرة إن كنت تعانً من أزمة نفسٌة وشهوات وأهواء  إن كنت تعانً من أزمة مالٌة أو

تؽلبت علٌن فاعلم أنن تستطٌع بخطوة واحدة تتحول من هذه الحالة حالة العجز إلى أعلى 

 حاالت اإلنتصار على النفس، المسؤلة تحتاج إلى أن تتذلل وأنت تمؾ بٌن ٌدي هللا عزوجل.

 

 الطرٌك إلى هللا.. خطوتان!!

رهان المإٌد أظن، لسٌدي الشٌخ أحمد الرفاعً، ُسؤل.. كٌؾ الوصول إلى هللا ما رأٌت كبلما للب

هو السبٌل الذي به نصل إلى هللا عزوجل ونتخلص من أهواءنا؟ فمال هما خطوتان: الخطوة 

األولى تضع فٌها لدمن على عنمن والخطوة الثانٌة تصل فٌها إلى هللا، معنى ذلن أن الخطوة 

تتذلل هلل عزوجل وأن تعلم أنن ال شًء نهابٌاً هذا معنى أن تضع لدمن  األولى هً التذلل أن

على رلبتن، الخطوة الثانٌة تكون فٌها لد وصلت إلى هللا عزوجل ٌعنً حطم نفسن التً تمؾ 

حاجزاً بٌنن وبٌن هللا سبحانه وتعالى، اسؤل هللا سبحانه وتعالى أن ٌمتعنا بذل العبودٌة له وأن 

ء، ولكن أسؤله سبحانه وتعالى أن ٌمآل أفبدتنا بالحمٌمة التً تتمثل بهذه الجملة ٌشعرنا بؤننا الشً

المختصرة )إذا التجؤنا إلى هللا سبحانه وتعالى فإن الواحد منا ٌصبح كل شًء(.. فؤنت بدون 

 استعانة باهلل ال شًء وعند اإلستعانة الحمٌمٌة باهلل تصبح كل شًء.

 

التً اكرمنا بها والتً نمؾ بها بٌن ٌدي هللا سبحانه وتعالى،  نسؤل هللا عزوجل أن ٌجعل صبلتنا

عبلجنا عبلج أدواءنا وأمراضنا وأن ٌجعلها سر تحولنا من حالة لسوة الملب وأنا اعانً فً 

الوالع من هذه الحالة، إلى رلة الملب والى المستوى الذي ٌرضى هللا سبحانه وتعالى، وأرجو أن 

 ذا الحدٌث لحبٌبنا الحبٌب، تفضل أخً أنا أدٌت واجبً ..نعود ونصؽً إلى التتمة من ه

 

 استشعار النمص، هو عٌن الموة!! الحبٌب علً الجفري ..

 

الحمد هلل على ما أسمع وعلى ما أجرى على للب ولسان سٌدي الشٌخ.. وبمً فً نهاٌة هذا 

نمص الذي هو حمٌمة المجلس أن أذكـّر نفسً أن حمٌمة اإلنكسار واالفتمار والذلة هو استشعار ال

فً داخل اإلنسان، هً عٌن الموة التً ٌفتمر إلٌها السابر إلى هللا، وهً عٌن الموة التً تحتاج 

إلٌها أمتنا الٌوم، إن أمة ٌكثر فٌها أصحاب الملوب المنكسرة هلل عزوجل التً ٌثمر انكسارها 

خرج من الصبلة بالصبلة، معنى الحضور مع هللا لتتلمى هذه الملوب أنوار الحضور مع هللا، فت

هنان من ٌنصرؾ من الصبلة إلى الحٌاة، أي: وكؤنه انصرؾ من الصبلة مؽادراً الصبلة إلى 

الحٌاة، فكؤنه كان فً ولت ٌصلً فٌه هلل وفً ولت آخر ٌعٌش حٌاته، لكن أصحاب الحضور مع 

به من حدٌث على لسان هللا بهذا المفتاح الذي سمعنا الحدٌث عنه فً مجلسنا هذا بما أكرمنا هللا 

سٌدي الشٌخ دمحم سعٌد حفظه هللا، معنى االنكسار والذلة تولؾ اإلنسان على الحمٌمة والحمٌمة 
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تمرب من الحك سبحانه وتعالى والمرب من الحك ٌفٌض على للب المتمرب من هللا إفاضات 

 الموة فٌتبدل ضعفه اإلمداد من هللا، وفٌض اإلمداد من هللا إذا فاض على للب العبد استمد من هللا

لوة وعجزه لدرة وفمره ؼنى وذلته عزة، حمٌمٌة ولٌست صورٌة، فٌنصرؾ من الصبلة إلى 

الصبلة، لو أن عـُشر المسلمٌن الٌوم ٌنصرفون من الصبلة بالصبلة وال ٌنصرفون من الصبلة 

 عن الصبلة لتحول حال األمة أجمع .
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هلل الذي ٌكرم الصادق فً السٌر إلٌه، بنور المواظبة والثبات واالجتهاد مع األدب، وصلى  الحمد

هللا على إمام أهل الصدق فً ذلن كله سٌدنا دمحم، وعلى آله وصحبه ومن سلن على نهجه إلى 

 ٌوم الدٌن ..

املة، وما بعد أن حضرنا فً المجلس الماضً مابدة أكرمنا هللا بها، وأمتع به مع العافٌة الك

ذكـّرنا به من ارتباط االنكسار هلل عز وجل بحمٌمة الحضور مع هللا، تذكرون عندما لال نمبل عن 

 اإلمام أحمد الرفاعً رحمه هللا تعالى، بؤن الطرٌك إلى هللا خطوتان..

 

 

تضع لدمن  -كبلم رالً-خطوة تضع فٌها لدمن على عنمن، ثم الخطوة الثانٌة تصل بها إلى هللا 

عنمن بمعنى أن تستعٌن باهلل فً أن تكون لوٌاً على نفسن، فً أن تجِلس نفَسن فً مكانها على 

)عبد(، بؤن تجاهدها هً ال ترٌد ذلن فً أول األمر تحتاج إلى مجاهدة حتى ترتمً فً ذلن .. 

سٌؤتً الحدٌث إن شاء هللا بعد مجلسٌن من اآلن عن مراتب ترلً النفس وكٌؾ ٌرتمً اإلنسان 

رتبة من مراتبها، لكن األساس فً حصول هذا الترلً مع اإلنكسار وتصحٌح النٌة فً كل م

أنت عندما ترى مورد المٌاه تنزل ” أحب األعمال إلى هللا أدومها وإن لل“الثبات والمواظبة.. 

منه لطرة تلو لطرة تلو المطرة وكل لطرة تنزل على الصخرة، ال ٌمر ولت إال وهذه المطرات 

 ً فً الصخرة، بٌنما لو جمعنا جمٌع الماء الذي حصل فً هذه المدة التً تحصل  لد أحدثت ثمبا

منها خرق الصخرة وصببناه صب مرة واحدة على هذه الصخرة لما خرلت هذه الصخرة، مرة 

واحدة وبنفس الكمٌة لما خرلت الصخرة، لكن االستمرار والمواظبة ٌصل بسببها األثر، ولهذا 

بالصبلة، وكان حدٌثنا عن الحضور مع هللا فً الصبلة، وعن أهمٌة جاءت عندنا السنن الملحمة 

 الفرٌضة فً ولت األفضلٌة وأن تكون جماعة.

 

االعتناء بالجمعة والجماعة، واالعتناء بالرواتب والضحى والوتر، أسس فً السٌر إلى هللا، ال 

أوالجماعة وهو ٌـُتصور أن ٌكون هنان مرٌد للوصول إلى هلل عزوجل وهو متهاون فً الجمعة 

 متهاون فً صبلة الراتبة أو الوتر أو الضحى.

 

 صبلة الجمعة

أما الجمعة فهً عٌد المسلمٌن فً كل أسبوع وهو الٌوم الذي خصصه هللا عزوجل لساعة 

اإلجابة، فً ٌوم الجمعة ساعة تمر ٌجٌب هللا فٌها الدعاء لمن دعاه، وأخفى هللا عزوجل هذه 

ا فمن لابل بؤنها أول ساعة فً الجمعة أي مع اإلشراق، ومنهم من الساعة واختلؾ العلماء فٌه

لال أنها بعد األذان بٌن األذان وصعود الخطٌب على المنبر، ومنهم من لال أنها عند اإللامة 
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ونزول الخطٌب من على المنبر، منهم من لال أنها عند تسوٌة الصفوؾ، منهم من لال أنها بعد 

الزهراء علٌها سبلم هللا إلى أنها آخر ساعة من ساعات ٌوم  الصبلة، وذهبت السٌدة فاطمة

الجمعة أي لبل المؽرب بساعة أي بعد العصر إلى المؽرب، أخفٌت هذه الساعة كما أخفٌت لٌلة 

المدر لٌعٌش المإمن سر االرتماب ألن اإلنسان عندما ٌعٌش سر االرتماب، ٌمكن أن تكون هذه 

ن هذه الساعة إذاً أتوجه إلى هللا، أن ٌعٌش المإمن معنى الساعة إذاً اضبط نفسً، ال لد تكو

االرتماب، تعرفون معنى االرتماب؟ التولع، األمل، الرجاء، الطمع، استمرار تولع شًء ٌؤتً 

من هللا؛ ظن الخٌر من هللا عزوجل، هذا ٌجعل اإلنسان فً دوام ترلً، دوام ترلً، دوام ترلً، 

الذي ٌرتمب فٌه أن ٌنال العطاء من هللا هو متوجه إلى من؟  دوام ترلً، ألنه فً مدة هذا الولت

وهل حجب الملوب وأخرها إال انشؽالها بالتوجه إلى ؼٌره، فإذا مر علٌن الولت وأنت مرتمب 

 مرتمب مرتمب منتظر الصبلة فً صبلة فؤنت فً ترلً على هذا الحالة.

 

 آداب الجمعة

عة، من آداب الجمعة االؼتسال، ال ٌنبؽً للمرٌد وأمر آخر متعلك بالجمعة وهو رعاٌة آداب الجم

أن ٌترن االؼتسال ٌوم الجمعة إذ أنه سنة وٌبدأ ولت االؼتسال منذ طلوع الفجر لكن األفضل أن 

ٌكون لبل الخروج إلى المسجد، والتطٌب، ولبس البٌاض فً ٌوم الجمعة، ولبس عمامة أو على 

من سنن النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص من آدابه ملسو هيلع هللا ىلص، ٌبكر اإلنسان إلى األلل للنسوة )الطالٌة أو الكوفٌة( ألن هذا 

من اؼتسل ٌوم الجمعة ؼسل الجنابة ثم راح فً الساعة األولى فكؤنما “الجمعة جاء فً الحدٌث: 

لرب بدنة، ومن راح فً الساعة الثانٌة فكؤنما لرب بمرة، ومن راح فً الساعة الثالثة فكؤنما 

رب كبشا ألرن، ومن راح فً الساعة الرابعة فكؤنما لرب دجاجة، ومن راح فً الساعة ل

 “.الخامسة فكؤنما لرب بٌضة، فإذا خرج اإلمام خرجت المبلبكة ٌستمعون الذكر

والتبكٌر إلى الجمعة من السنن المهجورة فً زماننا، وإن لها صلة كبٌرة فً ارتماء السابر إلى 

ارتماء األمة، هً سنة من السنن التً أمٌتت فً أمتنا إال فٌما ندر فلمحٌٌها هللا كما أن لها صلة ب

فً رواٌة ” من أحٌا سنتً عند فساد أمتً فله أجر شهٌد“ثواب من أحٌا سنة من سنن النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

الرواٌتٌن أو كما لال ملسو هيلع هللا ىلص على اختبلؾ فً سند ب” مابة شهٌد“وفً رواٌة ” سبعٌن شهٌد“

األخٌرتٌن، والتبكٌر إلى الجمعة ألله: أن تصل إلى المسجد لبل أن ٌصعد الخطٌب إلى المنبر 

وأفضل ما ٌكون: بعد اإلشراق، طوٌلة!! أربع ساعات خمس ساعات ماذا نفعل فٌها؟.. الكثٌر لو 

د أردت أن تروض نفسن، لكن ال بؤس ابدأ بؤن تحرص على أن تصل إلى المسجد لبل أن ٌصع

الخطٌب إلى المنبر، ال ٌصعد الخطٌب على المنبر ٌمول السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته إال 

 وأنت لد ركعت السنة وجلست. تحرص على التبكٌر.

 

 الدجال وٌوم الجمعة

ثم روض نفسن على التبكٌر أكثر، اجعل مثبلً وردن فً ٌوم الجمعة لراءة سورة الكهؾ ألٌست 

، ولد وعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من واظب علٌها فً لٌلة الجمعة وٌومها بؤن هذه من سنن ٌوم الجمعة

 ٌحمٌه هللا عزوجل من فتنة الدجال.
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فتنة الدجال لبل بروز الدجال، ما معنى فتنة الدجال لبل بروز الدجال؟ أي منهجٌة الدجال التً 

ة، اللعب على الناس بتجوٌعهم؛ تمهد لخروج الدجال، منهجٌة الدجال إٌثار الدنٌا على اآلخر

ونسمع الحدٌث عن األزمة الؽذابٌة وأزمة المٌاه إلى آخره.. تجوٌع الناس حتى ٌتنازل الناس 

عن مبادبهم من أجل اللممة، إؼواء الناس بتبرج النساء وإؼراء المرأة باسم تحرٌرها بؤن تحول 

ممدمات دولة الدجال التً جاءت  نفسها إلى مستعرضة ببدنها وإؼواء الناس بذلن، هذه كلها من

باألحادٌث المخبرة عنه فً آخر الزمان بها، الولاٌة من فتنة الدجال لبل بروزه وفً حال بروزه 

ولد أظلنا زمانه والعٌاذ باهلل من ذلن، المواظبة على سورة الكهؾ مع التؤمل والتدبر مع الترتٌل 

عة والبعض ربع ساعة والبعض عشرة وحسن التجوٌد ال تؤخذ أكثر من نصؾ ساعة أو ثلث سا

دلابك ولد أحسن لراءة سورة الكهؾ، فً كل أسبوع تحافظ على لراءة سورة الكهؾ، ما رأٌن 

أن تجعل لراءة سورة الكهؾ فً المسجد أي لبل صعود الخطٌب على المنبر معناها ستؤتً لبلها 

 بولت.

 

 الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص

أكثروا الصبلة علً ٌوم “ترتمً فً الصبلة على النبً، أخبرنا ملسو هيلع هللا ىلص وحثنا أٌضاً ما رأٌن أن 

]زٌادة الجامع الصؽٌر ” الجمعة ولٌلة الجمعة فمن صلى علً صبلة صلى هللا علٌه عشرا

]الجامع ” فً اللٌلة الؽراء والٌوم األزهر؛ فإن صبلتكم تعرض علً“للسٌوطً[، وفً رواٌة 

[، حثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن نكثر من الصبلة علٌه إذاً خذ مسبحتن معن وأنت الصؽٌر للسٌوطً

ذاهب إلى المسجد بعد أن تؽتسل وتتطٌب وتلبس البٌاض وتخرج إلى المسجد وتصلً تحٌة 

المسجد، والرأ سورة الكهؾ انتهٌت من لراءة سورة الكهؾ خذ مسبحتن واشتؽل بالصبلة على 

 .الحبٌب ملسو هيلع هللا ىلص

 

* تساإل: البعض ٌمول ما األفضل فً هذه الحالة أن أتلو المرآن أم أصلً على النبً؟ نمول 

تصلً على النبً فً هذه الحالة ألن هذا الولت خصص للصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص، كما ٌسؤل أحدنا 

بعد الصبلة؟ نمول: )سبحان  ٌمول أٌهما أفضل لراءة المرآن أم ألول سبحان هللا ثبلث وثبلثٌن

 هللا(، ألن الولت الذي بعد الصبلة الشارع الحكٌم جعل المحبب فٌه مثل هذا الفعل.

 

 الحضور واالستشعار

ثم بعد ذلن تستشعر حضور للبن مع هللا أثناء الخطبة تصؽً إلى ما هو خٌر من كبلم الخطٌب 

، ال تتخطى الصفوؾ، تعال مبكرا، وتحضر للبن فً ذلن؛ ال تنشؽل بالناس، ال تتكلم مع أحد

تعرؾ؟ من رأس مال المرٌد السابر إلى هللا أن ٌحرص على الصؾ األول فً ٌوم الجمعة، هذه 

مسؤلة ٌنساها الكثٌر من الناس، أحٌاناً تجد فراغ فً الصؾ األول وهنان أربعة خمسة صفوؾ 
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نَّاُس َما فًِ النِّدَاِء َوالصَّّؾِ األول ثُمَّ لَْو ٌَْعلَُم ال“وراءه معنى هذا عدم استشعار لٌمة الصؾ األول 

ٌِْه الستهموا هكذا أخبرنا ملسو هيلع هللا ىلص، نحافظ على الصؾ األول، نجلس ” لَْم ٌَِجدُوا إال أَْن ٌَْستَِهُموا َعلَ

بحضور للب نصؽً إلى الخطبة ألٌمت الصبلة نموم بمعنى الحضور للمٌام بٌن ٌدي هللا 

الجمعة، من فوت الجمعة بؽٌر عذر أظلم ثلث للبه، فإذا فوت جمعتٌن عزوجل، نحرص على 

من ترن الجمعة ثبلثا من ؼٌر عذر “ثلثً للبه، ثبلث جمع انطبك الملب والعٌاذ باهلل من ذلن، 

نحرص على حضور الجمعة نحرص على حضور الجماعة، ومر معنا كبلم ” طبع هللا على للبه

لً بالفرق بٌن الجماعة وبٌن الصبلة منفرداً، الفرق بٌن السبعة بؤن السابر إلى هللا الذي ال ٌبا

 والعشرٌن درجة والدرجة الواحدة كٌؾ ٌعتبر نفسه سابر إلى هللا عز وجل.

 

 الرواتب

 

نحرص مع ذلن على الرواتب، ما معنى الرواتب أي التً رتبت بانتظام مإكدة، النبً ملسو هيلع هللا ىلص لم 

 ً حضر.ٌتركها ال فً سفر وال ف

 

اآلن ” ركعتا الفجر خٌر من الدنٌا وما فٌها“، لال عنهما النبً ملسو هيلع هللا ىلص * تصلً ركعتٌن لبل الفجر

سنتكلم للٌبلً عن جدول عمل أكثر من كونه الخوض فً معانً، لكن هذا جدول للعمل هو ولود 

متى؟ بعد المواظبة،  اشتعال المعانً فً للبن ولود ٌستضا بسببه للبن بؤنوار المعانً، لكن

لال ملسو هيلع هللا ىلص، اسمع هذا عمل؛ ركعتٌن ما تؤخذ خمس دلابك، ” ركعتا الفجر خٌر من الدنٌا وما فٌها“

لكن مع هذا العمل هنان معنى؛ عندما تموم تصلً وأنت معتمد فً للبن أن هذه الركعتٌن خٌر 

ٌع دٌنن من أجل دراهم! رشوة! من الدنٌا وما فٌها، ثم تنصرؾ إلى عملن هل سترضى أن تض

ؼش! عدم إتمان فً العمل! ستمبل هذا؟ أنت علمت أن ركعتٌن فٌها صدق إلبال على هللا خٌر 

من الدنٌا وما فٌها، إذاً أنا أبٌع آخرتً بشًء ٌعتبر جزء للٌل من الدنٌا، الملٌون ما نسبته من 

ملٌون الملٌار ما نسبته من الدنٌا؟ نسبة الدنٌا؟ طٌب العشرة مبلٌٌن ما نسبتها من الدنٌا، المبة ال

للٌلة من الدنٌا والدنٌا وما فٌها ال تساوي ركعتً الفجر، فهمت؟، إن فهمت ِهمت، وعرفت لٌمة 

الكبلم هذا؛ أن الدنٌا ما تساوي الركعتٌن هذه التً تصلٌها لبل الصبح، أٌها المرٌد للمرب من 

 هللا.

 

مرة إذا حضرت المسجد فً أول الولت أو مع من  * صلٌت الركعتٌن لبل الفجر ابت بمابة

مابة مرة جاء فً فضلها  تصلً معهم )سبحان هللا وبحمده، سبحان هللا العظٌم، أستؽفر هللا(

رواٌات عدة، ثم تؤتً بدعاء الفجر وفٌه فتح كبٌر تجده فً هذه الصفحة، ستجده فً كتاب 

لئلمام الؽزالً الذي مطلعه )اللهم إنً أسؤلن  األذكار لئلمام النووي، تجده فً كتاب بداٌة الهداٌة

إلى آخر الدعاء، ثم تسبح التسبٌحات التً …( رحمة من عندن تهدي بها للبً وتجمع بها شملً

ذكرناها لبل اإللامة )سبحان هللا، وال إله إال هللا، والحمد هلل، وهللا أكبر، أستؽفر هللا( كل واحدة 
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لد … هذه لً، هذه لً، ثم ٌمول هللا عندما تطلب المؽفرةمنها عشر مرات، )هذه لً، هذه لً، 

فعلت(، فإذا ألٌمت الصبلة تعلمنا فً المجالس الماضٌة كٌؾ ٌكون حالنا مع الصبلة، هذه لبلٌة 

 الفجر ركعتٌن.

 

، ما لدرت على األربع الولت ضاق ال ألل من ركعتٌن * لبل الظهر ركعتٌن جعلتها أربع نعم

هنان حدٌث فً ابن ماجه لو لرأته … هر ركعتٌن جعلتها أربع، هللااحرص علٌهما، بعد الظ

من صلى “لهمت طرباً فً ما ٌحصل للمواظب على أربع ركعات لبل الظهر وأربع بعد الظهر، 

 ” .لبل الظهر أربعاً، وبعدها أربعاً، حرمه اّللَّ على النار

 

ه هً السنن الراتبة، إذا ، مجموع هذه عشر، هذ* بعد المؽرب ركعتان، بعد العشاء ركعتان

واظبت علٌها نلت رتبة فً السٌر إلى هللا إذا واظبت علٌها ستشعر أن هنان سٌاج حول 

الفرٌضة لد بنً، من كان ٌشكو من نفسه تكاسبلً فً أداء الفرٌضة أو تمصٌراً أو خلو للب عن 

هرٌن ثبلثة الحضور ٌحٌط الفرٌضة بسٌاج من هذه الرواتب، واظبت على هذه الرواتب شهر ش

 أشهر طالب نفسن بالزٌادة.

 

 

خطٌرة!! مخٌفة ” الوتر حك، فمن لم ٌوتر فلٌس منا“النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: * احرص على صبلة الوتر 

هذه!!، لهذا ذهب عدد من ساداتنا األحناؾ مذهب اإلمام أبً حنٌفة إلى وجوبها، أوتروا ولو 

ٌمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ال تنام إال عن وتر إال أن تكون متؤكد أنن ” وتروا ٌا أهل المرآنأ“بركعة، 

تستٌمظ ما شاء هللا ضبطت نفسن تستٌمظ لبل الفجر وتصلً ثبلثاً فً هذه الحالة أفضل تإخرها، 

وتر، أو لكن ال االحتٌاط ال تنام إال ولد صلٌت الوتر، استٌمظت آخر اللٌل اشفع وواصل ثم أ

حتى واصل على ركعتٌن ركعتٌن ما هنان إشكال، المسؤلة فٌها سعة عند أهل العلم المهم ال تنام 

 واآلن. -هذا برنامج عمل-إالعن وتر، واظبت على الوتر 

 

كانوا ٌذكرون عن اإلمام الشافعً رحمه هللا تعالى أنه كان ٌمول: )من أراد * صبلة الضحى، 

لضحى( مهمة أم ؼٌر مهمة؟ أنت مؤلت الجدول متى سندرس ترن المعاصً فعلٌه بصبلة ا

ومتى سنشتؽل ومتى سنموم بؤعمالنا؟ ال وهللا ما تعبّؤ صدلنً بس ابدأ ابدأ بالعمل، ترٌد نحسبها 

بالورلة والملم ٌضٌك ولت المجلس لكن احسبها أنت!! بالتدرٌج ستجدها راخٌة وٌسٌرة على 

هذه الصلوات، ستجد أن لدرتن على التركٌز فً  الملب، بل ستجد أن فً ولتن بركة بسبب
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عملن أكبر، وستنجز فً نصؾ ساعة مالم تكن تنجزه فً ساعتٌن أو ثبلث ساعات، هذا شًء 

اسمه البركة نإمن به نحن المسلمون نحن معاشر المسلمٌن نإمن بشًء أسمه البركة، أن هللا 

 الكثٌر، وهذه ال تؤخذ ولتا كثٌراً.ٌبارن فً الولت الملٌل فٌحصل فٌه ما ال ٌحصل فً الولت 

 

صبلة الضحى تصلٌها ركعتٌن، استطعت تصلٌها أربع ما شاء هللا، ألصاها ثمان ركعات، 

واإلمام أحمد ابن حنبل لال ألصاها ثنتً عشرة ركعة، لكن صّلِ أربع ركعات، صّلِ ركعتٌن من 

 -عوبة فً ترن المعاصًوجد ص-الضحى فٌها وعد فٌها بشارة؛ ٌمول )من أراد ترن المعاصً 

فلٌصلً ركعتٌن الضحى(، متى ٌبدأ ولتها؟ من بعد طلوع الشمس إلى استوابها أي لبٌل أذان 

 Breakالظهر ٌنتهً ولتها لكن لبل ذلن الولت مفتوح، ما ٌحصل استراحة فً العمل ٌسمونه 

ٌن فً اآلن فً الولت هذا الناس مشؽولة فً الدنٌا لوم توضؤ وصلً ركعتٌن ولو متوسطت

الطول وواصل استراحتن، كذلن فً استراحة المدرسة ٌسمونها الفسحة أو الفرجة أو ما شاءت، 

لم وصلً ركعتً الضحى أو أربع ركعات ستجد بركة كبٌرة فً ولتن، هذه الرواتب وهذه 

 الضحى والوتر.

 

طاً. نرٌد * واظبت علٌها ثبلثة أشهر أخرى، صار لن ما شاء هللا ستة أشهر بدأت تمطع فٌها شو

من صلى بعد المؽرب ست “منن تضٌؾ أربع ركعات بعد سنة المؽرب البعدٌة، جاء فٌها حدٌث 

عدلن له -لم ٌشتؽل باللؽو وبؤمور الدنٌا بعد صبلة المؽرب-ركعات لم ٌتكلم فٌما بٌنهن بسوء 

 ، ثواب اثنى عشر سنة ست ركعات تصلٌها، الحدٌث بٌن الحسن لؽٌره“بعبادة ثنتً عشرة سنة

 وبٌن الضعٌؾ الذي ٌصح األخذ به فً مثل هذه الموالؾ فً مثل هذه الفضابل فضابل األعمال.

 

تنبٌه حدٌث ضعٌؾ: اسمع، ال ٌمول أحد لن هذا حدٌث ضعٌؾ ٌعنً تتركه هذه بدعة ظهرت 

فً هذا الزمان؛ بدعة ضبللة أن الحدٌث الضعٌؾ ٌترن، الذي ٌترن الموضوع الذي وصل إلى 

ور الفمهاء وجمهور الحفاظ والفمهاء على أن الحدٌث الضعٌؾ ٌعمل به فً شدة الضعؾ، جمه

فضابل األعمال، والورع لٌس فً ترن الحدٌث الضعٌؾ الذي فً فضابل األعمال، الورع فً 

فعله، ما نمول نتركه احتٌاطا، نمول نعمله احتٌاطا، ألن فٌه حث على شًء من الخٌر، أما نتركه 

فً الفلوس فً المال فً الدٌنار والدرهم، بعض العلماء لالوا هذا احتٌاطا ترٌد تعرؾ أٌن؟ 

ٌجوز وبعضهم لالوا هذا ربا!! نتركه احتٌاطا، هنا عند االختبلؾ نتركه احتٌاطا، لكن الورع 

عند االختبلؾ فً الفضابل بؤن تعمل ال بؤن تترن، اتضحت المسؤلة؟، فً أمور الشهوات والدنٌا 

ؾ، لكن فً أمور الطاعات الورع أن تعمل عند االختبلؾ ولٌس أن الورع أن تترن عند االختبل

 تترن عند االختبلؾ.

 

* صلٌنا ست ركعات بعد المؽرب واظبت علٌها عشرٌن ٌوم ثبلثٌن ٌوم شهر، أضؾ ركعتٌن 

من صلى العشاء فً جماعة، وصلى أربع ركعات لبل أن “بعد سنة العشاء البعدٌة، هنان حدٌث 
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ْن أَْلِؾ َشْهٍر(، اضربها “كعدل لٌلة المدر ٌخرج من المسجد كان ٌٌْر ّمِ ٌْلَةُ اْلمَْدِر َخ ، هللا هللا .. )لَ

ألؾ شهر فٌها ثبلثٌن ألؾ ركعة اضربها فً أربع صارت كم؟ مبة وعشرٌن ألؾ ركعة بؤربع 

 ركعات تصلٌها بعد العشاء تتفوت تتفوت هذه ٌامرٌد؟ ما تتفوت ما ٌفوتها عالل هذه صلوات.

 

 

… إن استطعت أن تجعل بعض ركٌعاتن من صبلة الوتر من آخر اللٌل لبل، الفجر استٌمظت

هللا،.. والمتكلم ٌشعر بخجل وهو ٌذكر لكم ذلن لشدة تمصٌره فً لٌام اللٌل، اللهم إنً أشهدن 

ى حضرتن فً آخر أنً ألر بالتمصٌر، وأسؤلن أن تكرمنً وإخوانً المستمعٌن بؤن تدعونا إل

اللٌل، الصلوات هً مابدة هللا العامة لخلمه الفرابض فً جماعة، لكن صبلة اللٌل هً المابدة 

الخاصة للمحبوبٌن، الملون لهم مجالس عامة ٌستمبلون بها عموم الناس، ولهم مجالس خاصة 

عوهم بولت آخر ٌدعون إلٌها صفوتهم، وملن الملون هلالج لج ٌدعو خواصه الذٌن ٌحبهم لٌمربهم ٌد

اللٌل، آخر اللٌل هو ولت الصفاء إذا خبل المحب بمحبوبه، آخر اللٌل تبث ما عندن للمحبوب، 

إلى سماء الدنٌا ” إذا كان ثلث اللٌل“ٌنزل هللا فً كل لٌلة وفً رواٌة “آخر اللٌل هو ٌتجلى علٌن 

علٌه؟ حتى ٌطلع  فٌمول: هل من سابل فؤعطٌه؟ هل من مستؽفر فؤؼفر له؟ هل من تابب فؤتوب

الؽنً ٌنادٌن ٌا فمٌر بدال من أن تسارع تنادٌه هو الؽنً ٌنادٌن!! ٌمول ترٌد شًء ” الفجر

أعطٌن؟ هل من مستؽفر؟ هل من تابب؟ هل من ذي حاجة؟ وبعد ذلن ترضى لنفسن أن تتؤخر؟ 

 ترضى لنفسن ان تتؤخر!

ل: )أنا أستحً من هللا أن كان بعض الصادلٌن فً السٌر إلى هللا ٌمول معنى عجٌب جمٌل لا

ٌدخل ولت السحر لبل أن أستٌمظ(، ما ٌستٌمظ ولت السحر وٌموم ٌصلً، ٌرى أنه ٌنبؽً أن 

ٌستٌمظ لبل ولت السحر، لٌل له لماذا؟ لال: )ألن ولت السحر ٌبدأ فٌه النداء من العٌب أن ٌبدأ 

النداء ولست والفاً ملبٌاً، فبل  ٌنادٌنً لبل أن أكون مستعداً لتلمً هذا النداء( من العٌب أن ٌبدأ

ٌؤتً النداء إال ولد تهٌؤت لتلبٌته، هذا معنى رالً، لكن ولو لمت لبل الفجر بربع ساعة!! بعد أن 

للت لن أن هنان أناس ٌمومون لبلها بكم؟ لبل دخول السحر أي لبل الفجر بساعتٌن، لم لبل 

 الفجر ولو بربع ساعة صّلِ هلل عز وجل فٌها.

 

 ر ختام اللٌل والنهاراالستؽفا

استؽفر )َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم ٌَْستَْؽِفُروَن( هنان ولتان إذا حرصت فٌهما على االستؽفار ستجد بركة 

فً باطنن كبٌرة، أٌضاً الرزق سٌتٌسر، هذا الذي عامل لن عامل للناس مشكلة كبٌرة، الولت 

أٌضاً تستؽفر، هذه خواتٌم األول: لبل الفجر استؽفر، والولت الثانً: لبل ؼروب الشمس 

األولات، خاتمة اللٌل لبل الفجر، وخاتمة النهار لٌل المؽرب، احرص فٌها على االستؽفار 

)أستؽفر هللا للمإمنٌن والمإمنات( سبع وعشرٌن مرة، )أستؽفر هللا الذي ال إله إال هو الرحمن 

واظب علٌها، تواظب  الرحٌم الحً المٌوم وأتوب إلٌه رب اؼفر لً( سبع وعشرٌن مرة، هذه
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علٌها لبل المؽرب ولبل الفجر، أذن الفجر فً لٌلة من اللٌالً لبل أن تستٌمظ للها بعد صبلة 

 الفجر، واظب علٌها احرص علٌها .

 

 مابعد الفجر

 

ثم بعد صبلة الفجر ال تنم مباشرة بعض الناس.. السبلم علٌكم ورحمة هللا.. السبلم علٌكم ورحمة 

ى الفراش، المرٌد ال ٌنبؽً أن ٌكون هذا حاله السابر إلى هللا؛ بعد أن صلٌت هللا.. ومباشرة إل

الفجر وألبل هللا علٌن بماذا تستفتح ٌومن؟ هنان أذكار عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص واردة، منها: لراءة 

ّبِ أَُعوذُ بَِن ِمْن َهَمَزاِت الشَّ  ٌَاِطٌن( ثبلثاً، وهنان اإلخبلص والمعوذات ثبلثاً ثبلثاً ثبلثاً، ومنها )رَّ

ورد جمعه اإلمام الحداد رحمه هللا تعالى سماه )الورد اللطٌؾ( أخذه من السنة؛ ما هً األذكار 

التً ٌنبؽً أن تكون فً الصباح، وجمع ؼٌره من العلماء أٌضاً أمثال ذلن، هذا الذي ٌحضرنً 

حافظ علٌه ٌومٌاً فً احرص على هذا الورد تجده فً هذه الصفحة، خذ هذا الورد و… اآلن

الصباح األشٌاء التً كان ٌرددها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هنا سر وهو أن هنان أذكار مطلمة وهنان 

أذكار ممٌدة، المطلمة تمولها فً أي ولت وهنان أذكار ممٌدة ٌمول لن: رسول هللا واَظب على 

ً مساء كل ٌوم تبارن، الوالعة هذا؛ فً كل جمعة الكهؾ، فً صباح كل ٌوم األذكار هذه، وف

 وكل ٌوم ٌس.

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

بؤن هذه الرواتب واألذكار فً كل ٌوم مثالها مثال الؽذاء للروح كما أن الجسد ٌحتاج إلى الؽذاء 

كل ٌوم كٌؾ تمشً ال بد تؤكل كل ٌوم، كذلن الروح لها ؼذاء ٌومً إذا لم تؤخذه ٌحصل لها مثل 

تؤخر عنه الؽذاء، تنحل الروح تشحب الروح تضعؾ الروح تتراجع همة  ما ٌحصل للجسد إذا

الروح، تتراجع بصٌرة ونورانٌة الروح، فً حال ماذا؟ فً حال عدم تؽذٌتها، فاألوراد النبوٌة 

التً وردت للمواظبة علٌها كل ٌوم هذه بمثابة الؽذاء للروح لٌاساً على الؽذاء للجسد، والذكر 

بمثابة التلذذ بمثابة االستفادة أٌضاً واالرتماء، إذاً ٌجب أن نحرص على هذه  المطلك بمثابة التفكه

األوراد فً كل ٌوم ونواظب علٌها، هذا فٌما ٌتعلك باألوراد المرتبة، وجمع الذكر؛ أفضل كلمة 

 تذكر هللا فٌها )ال إله إال هللا( هً الكلمة التً توصؾ للمبتدئ والمنتهً، ٌبتدأ بها السابر إلى هللا

وٌرتمً إلى أذكار أذكار أذكار ثم إذا وصل إلى أعلى ما ٌمكن أن ٌصل إلٌه من مراتب الوالٌة 

 والمعرفة باهلل ٌعود أٌضاً إلى ال إله إال هللا، حاجته إلٌها لابمة لكن بحضور للب.

 

وردن من المرآن الكرٌم أٌها المرٌد ستمرأ كل ٌوم جزء من كبلم هللا عز وجل ستختم المصحؾ 

فً الشهر، هذا ألل المتوسط فً حال المرٌد، ما استطعت نصؾ جزء على األلل من كل  مرة
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ٌوم تمرأه، ما كانت لن عادة تمرأ المرآن وعندن مشمة فً المراءة الرأ صفحتٌن لكن إذا تدرب 

لسانن على المراءة الرأ نصؾ جزء ثم الرأ جزًء كل ٌوم، أما الحافظ فوضعه آخر!! حافظ 

لى أكثر وأكثر كً ال ٌنسى، لكن الذي لٌس بحافظ تمرأ فً الٌوم جزًء من المرآن ٌحتاج إ

المرآن، فً رمضان ستزٌد أكثر لكن بشًء من التؤمل والتخشع، ال بالجري والركض، ال تهذر 

المرآن كهذر الشعر بل ٌنبؽً أن ٌكون هنان شًء من األدب مع المرآن، لكن نمول الذي ٌصعب 

مول الرأ صفحتٌن لكن واظب كل ٌوم صفحتٌن كل ٌوم صفحتٌن حتى علٌه ال ٌستطٌع أن ٌمرأ ن

ثم اجعلها  -الذي هو نصؾ الجزء –تختم، ختمت أول مرة ستجد المسؤلة أسهل، اجعلها حزباً 

 جزء؛ سنواظب على المرآن.

 

الٌوم المجلس كان مآلناً باألعمال ألٌس كذلن؟ كان مآلناً بجدول عمل ببرنامج عمل، لكنه وهللا 

على من نوى، نسؤل هللا سبحانه وتعالى أن ٌعٌننا وإٌاكم على العمل، اللهم أعنً على  سهل

ذكرن وشكرن وحسن عبادتن، وصلى هللا على سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم، والحمد هلل رّب 

 العالمٌن
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 وسلم على أعظم الذاكرٌن الحمد هلل المذكور، الذاكر لمن ذكره، )فاذكرونً أذكركم( وصلى هللا

 عبودٌة للمذكور سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌماً كثٌراً..

وبعد، كان الحدٌث فً المجلس الماضً عن أعمال، اتفمنا على التبكٌر إلى الجمعة على 

ً  -الكوفٌة أو الطالٌة-اإلؼتسال على التطٌب على لبس البٌاض على لبس العمامة أو الملنسوة   أدبا

مع ٌوم الجمعة، اتفمنا على التبكٌر ولو لبل صعود اإلمام على المنبر، اتفمنا على لراءة سورة 

 الكهؾ على اإلكثار من الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص..

 

ذكر اإلمام السخاوي فً المول البدٌع فً الصبلة على الحبٌب الشفٌع: أن ألل اإلكثار * فابدة: 

ً ملسو هيلع هللا ىلص ثبلث مابة مرة حتى ٌكون اإلنسان مكثراً وٌُعد من المكثرٌن، ألل من الصبلة على النب

 اإلكثار ثبلث مابة مرة.

اتفمنا أن نحرص على الصؾ األول ولكن ال نتخطى الرلاب إال لو كان هنان فراغ، لكن ال 

 ً أن نحافظ  تإذي الناس وتزاحمهم فً حال عدم وجود فراغ فً الصفوؾ األولى، اتفمنا أٌضا

على الرواتب على الضحى على الوتر سنتدرج فً ذلن، سنحافظ على صبلة األوابٌن بعد 

المؽرب لتكن ست ركعات، وعلى أربع ركعات بعد العشاء، اتفمنا على أن نحافظ على ورد من 

الكتاب العزٌز إلى أن تصل إلى الجزء فإن زدت فهو خٌر أن ٌكون متوسط تبلوتن على مر 

أن تختم كل شهر كتاب هللا عزوجل، أما الحفاظ لهم ترتٌب أكثر، اتفمنا على أن  أشهر السنة

 ٌكون لنا ورداً من ال إله إال هللا..

 

 ترلً المرٌد فً الصبلة على النبً

 

ٌضاؾ إلى ذلن أننا بحاجة إلى ورد من الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص كل ٌوم، النبً بحاجة إلى صبلتنا 

ِ(، سبحان هللا علٌه؟! لطع ًّ َ َوَمبلبَِكتَهُ ٌَُصلُّوَن َعلَى النَّبِ اً ال، لد صلى علٌه رب العزة )إِنَّ اّللَّ

جعل هللا األمر بالصبلة على النبً بعد اإلخبار بؤنه هو لد صلى علٌه وأن المبلبكة ٌصلون 

تنا علٌه، لو جاء علٌه، لالوا من الِحكمة فً ذلن: أن ال ٌتوهم أحد منا بؤن النبً بحاجة إلى صبل

األمر مباشرة: ٌا أٌها الذٌن آمنوا صلوا على النبً، لو جاءت اآلٌة هكذا لتوهم البعض أن: هٌا 

همتكم شٌلوا مع النبً ال، جاء اإلخبار أوالً أن هللا لد صلى علٌه، أؼناه عن صبلتنا علٌه لكن إن 

به هللا إلى نفسه وعطؾ علٌه كنت ترٌد أن ترتمً أنت ادخل فً هذه البركة اشتؽل بعمل لد نس

مبلبكته فٌه، والصبلة من هللا الرحمة الممترنة بالتعظٌم وهً من المبلبكة االستؽفار ومن 

اآلدمٌٌن التضرع والدعاء، تؤمل لما جاء األمر بالصبلة على النبً ذهب الصحابة إلى النبً 

لولوا اللهم صل على “لال: ولالوا: لد علمنا كٌؾ نسلم علٌن ٌا رسول هللا، فكٌؾ نصلً علٌن، 

دمحم وعلى آل دمحم، كما صلٌت على إبراهٌم وعلى آل إبراهٌم، إنن حمٌد مجٌد، اللهم وبارن على 
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، تؤملوا لال لولوا “دمحم وعلى آل دمحم، كما باركت على إبراهٌم وعلى آل إبراهٌم إنن حمٌد مجٌد

ً علٌه، فصبلتن علٌه أن تطلب من اللهم صلً، نحن هنا صلٌنا علٌه أم طلبنا من هللا أن ٌصل

هللا أن ٌصلً علٌه أما حمٌمة الصبلة علٌه ال ٌموم بها إال رب العزة سبحانه وتعالى، صلى هللا 

على سٌدنا دمحم وآله وصحبه، الصبلة على النبً فٌها تفرٌج للكروب، فٌها لضاء للحوابج 

 والدٌون، أحادٌث وردت بذلن..

ٌا رسول هللا إنً أكثر الصبلة علٌن، فكم أجعل لن من صبلتً، “: الصحابً الذي لال للنبً ملسو هيلع هللا ىلص

لال: ما شبت، للت الربع؟ لال ما شبت، فإن زدت فهو خٌر للت فالنصؾ؟ لال ما شبت فإن 

زدت فهو خٌر للت فالثلثٌن؟ لال ما شبت، فإن زدت فهو خٌر للت: أجعل لن صبلتً كلها، 

، ٌعنً أنت المستفٌد ال تتوهم أنً محتاج إلى صبلتن “لن ذنبن لال: إذا تكفى همن، وٌؽفر

 علً، إذاً هذه فابدة من الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ..

 

فابدة أعظم من ذلن كله من تفرٌج الهم ولضاء الدٌن، نحن نسمع عن الحدٌث الصحٌح الذي لال 

ما معنى صبلة هللا علٌنا؟ للنا هً  ،“من صلى علً مرة صلى هللا علٌه بها عشراً “فٌه النبً 

رحمة ممرونة بالتعظٌم، لكن اسمع نص على مفهوم الصبلة من هللا على العباد.. لال تعالى )ُهَو 

َن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر( إذن إذا صلى هللا علٌكم، ما  ٌُْكْم َوَمبَلبَِكتُهُ ِلٌُْخِرَجُكم ّمِ الَِّذي ٌَُصلًِّ َعلَ

لة صبلة هللا علٌنا؟ لٌخرجكم من الظلمات إلى النور، فثمرة صبلة هللا علٌنا أن الثمرة؟ ماهً ع

نخرج من الظلمات إلى النور، ونحن إن صلٌنا على سٌدنا دمحم صلى هللا علٌنا عشرا أي أخرجنا 

من الظلمات إلى النور عشراً، وإن صلٌنا علٌه عشرا خرجنا من الظلمات إلى النور مابة، وإن 

مبة خرجنا من الظلمات إلى النور ألفاً، َمن هذا الذي ٌفرط فً الصبلة على النبً  صلٌنا علٌه

 إذاً؟

 

معنى أرلى، الخروج من الظلمات إلى النور هذا معنى رالً كبٌر لكن اسمع هل ٌستحك النبً 

أن تصلً علٌه ولو لم ٌكن من صبلتن علٌه فابدة أم ما ٌستحك؟ هل أحسن إلٌن؟ هل له حك 

فضل علٌن؟ إٌه، وهللا ما أحسن إلٌنا أحد فً الوجود من الخلك كإحسان سٌدنا دمحم علٌن؟ هل ت

أبدا، أخرجنا هللا به أصبل من الظلمات إلى النور، من الشرن إلى التوحٌد، من الؽفلة إلى 

الحضور، من اإلعراض إلى اإللبال، من النار إلى الجنة، ال ٌوجد فً الخلك من هو أمن علٌنا 

، لو لم ٌكن فً الصبلة على النبً وعود عظٌمة كالتً ذكرناها، ٌكفً إن صدلت من سٌدنا دمحم

فً حبن لرسول هللا أن تمضً ولتن فً الصبلة علٌه، فكٌؾ ولد وِعدت بالمكافبة، إذاً ورد من 

 الصبلة على النبً.

 

 الحضور فً الذكر
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الحضور بالِذكر، عندما  اآلن نرٌد أن نتحدث فً مجلسنا هذا بما ٌفتحه هللا عزوجل عن معنى

تجلس وتذكر وتمول )ال إله إال هللا( كٌؾ ٌحضر للبن مع هللا؟ الكثٌر ٌشتكون أنا نحاول 

المواظبة على الذكر ولد نواظب ولكن نواظب بؤلسنتنا وهنان صعوبة فً أن تستمرللوبنا 

فرٌضة، حمك حاضرة مع هللا عند الذكر، نمول ارجع للكبلم الذي كان لبل مجالس، الفرٌضة ال

الفرٌضة تـُعان على ؼٌرها، لكن أٌضاً.. الحضور مع هللا عزوجل فً الذكر مراتب ولٌس 

 وهنان درجات لترتمً إلى مرتبة الحضور ..مرتبة واحدة، 

 

 . تفعل شٌباً ٌخرجن عما ٌحٌط بن :ٔ

أن  -ال ٌعد هذا من الحضور لكن ٌعٌن على الحضور-أول درجة لترتمً إلى مرتبة الحضور 

تفعل شٌباً ٌخرجن عما ٌحٌط بن، ما الذي ٌشتت حضورن مع هللا فً الذكر؟ انشؽالن بما ٌحٌط 

بن، أخذت المصحؾ وشرعت فً التبلوة، أخذت المسبحة وشرعت فً الذكر، وأثناء الذكر 

جاءن خاطر.. الدكان، الصاحب، المدرسة، الجامعة، الهم، الرزق، األمور كلها تؤتً!! لماذا؟ 

فٌها شًء من السكون، عند الذكر تبدأ تسكن وعندما ٌسكن اإلنسان تحرن ما كان ألنها لحظة 

شاؼبلً فً باله فٌبدأهو ٌزعجن، ٌؤتً العلم كله إلٌن فً ولت الذكر، نعم.. فؤول خطوة حاول أن 

تخرج عن هذا العالم إلى ما أنت فٌه، ٌمول اإلمام الحداد المجدد رحمه هللا تعالى: أنن فً البداٌة 

رب نفسن على الحضور استحضر أو تخٌل أمامن حروؾ الذكر التً تذكر هللا بها، عندما لتد

ا ل ل ه(، ارسم الحرؾ أمامن وأنت تذكر،  –أ ل ا  –إ ل ه  -تمول ال إله إال هللا أستحضر )ل ا

 لال هذه نملة تخرج بها أول من انشؽالن باألشٌاء األخرى إلى تركٌز بشًء له عبللة بالذكر.

 

 :تفكٌر فً معنى الذكر . الٕ

إبدأ فكر بما معنى ال إله إال هللا، عندما كنا ندرس فً اإلبتدابً.. أٌام كانت المناهج تهتم بالدٌن، 

هل الزالت على هذا النحو أم تؽٌرت الكثٌر من المناهج فً دول العالم اإلسبلمً.. تعلمنا أن 

ال هللا، فإذا استشعرت ال معبود بحك فً كلمة ال إله إال هللا معناها ال معبود بحك فً الوجود إ

الوجود إال هللا، فً كل مرة لسانن ٌمول ال إله إال هللا وللبن ٌمول المعبود بحك فً الوجود إال 

 هللا بدأت ترتمً إلى شًء من معانً ال إله إال هللا فكرت فً المعنى.

 

من “ما جاء فً أول المجالس، عندما تمول: سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظٌم، فً البخاري ك

مهما كانت ” لال: سبحان هللا وبحمده، فً ٌوم مابة مرة، حطت خطاٌاه وإن كانت مثل زبد البحر

الذنوب، شخص لال: أعمل ذنوب التً أرٌدها وبعدٌن ألول )سبحان هللا وبحمده( للنا له الحك ال 

ٌع المواظبة على )سبحان هللا ٌـُضحن علٌه حاشاه، الذي تكون هذه نٌته أتحداه أنه ال ٌستط

وبحمده( مابة مرة كل ٌوم، سامحونً فً لفظة أتحداه لكن ال ٌستطٌع الذي ٌستطٌع أن ٌواظب 

علٌها هو الذي نوى أن ٌستؽفر وٌتوب هذا الذي ٌكرم بالمواظبة ألن هنان وعد على أن 

بحمده( تستحضر المواظب علٌها تؽفر ذنوبه مهما كانت كثرتها، عندما تمول )سبحان هللا و
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الحروؾ فً البداٌة حتى ٌبدأ للبن ٌنخلع عن كل المشاؼل األخرى وأمامه الحروؾ، اآلن انتمل 

إلى المعنى ما معنى تسبٌح التنزٌه؟ أي جّل هللا، تعالى هللا عن كل ما ٌخطر فً البال عن كل ما 

ذلن، هللا فوق كل  تتصوره األوهام عن كل ما ٌدور فً عمولنا كل ماخطر فً بالن فاهلل بخبلؾ

شًء، لٌس الممصود بالفوق الفولٌة الحسٌة ألن هذه نسبٌة، فوق الشام ٌعتبر تحت البلد الذي 

ٌمابل الشام من الجهة األخرى من الكرة األرضٌة، الكبلم هنا عن الفولٌة الحمٌمٌة ولٌست الفولٌة 

عال عزوجل، تمول الحسٌة.. حمٌمة الفولٌة، أعلى من كل شًء فً هذا الوجود سبحانه وت

سبحان هللا تنزه هللا عن الشرٌن، تنزه هللا عن الشبٌه تنزه هللا حتى عن معرفتن أنت به، هو فوق 

 معرفتن به سبحانه وتعالى.. تستحضر المعنى.

 

تمول هللا أكبر لبل مجالس تكلمنا، هللا أكبر من كل ما خطر فً بالن وهكذا بمٌة األذكار، للت 

ى كلمة استؽفر هللا؟ ٌعنً اؼفر لً، سامحنً، ٌعنً اعتذار، طلب مسامحة استؽفر هللا، ما معن

من هللا، طلب مؽفرة، هل ٌتؤتى أن تكون مخطىء فً حك مخلوق ثم تؤتً وتعطٌه ظهرن 

وتمول سامحنً، سامحنً هل ٌمبل االعتذار؟ ٌمول لن لو لم تعتذر لكان األمر أخؾ اآلن أجد 

االعتذار كان فٌه ماذا؟ فٌه استخفاؾ، وكذلن االستؽفار ما علٌن أكثر مما لبل االعتذار، ألن 

ٌنبؽً أن ٌكون مع خلو الملب عن شهود معنٌٌن: معنى التمصٌر ومعنى طلب المؽفرة أخطؤت 

لصرت سامحنً، هذا معنى االستؽفار، ولهذا لالت السٌدة رابعة العدوٌة: )استؽفارنا ٌحتاج 

 أوٌفتمر إلى استؽفار(.

 

 المذكور : . استشعار عظمةٖ

هذه أعلى فً الحضور فً البداٌة حضرت مع الحرؾ ثم حضرت مع المعنى، ثم فً الدرجة 

الثالثة؟ ارتمٌت من الحرؾ إلى المعنى إلى المذكور حضرت مع معنى أنن اآلن تذكر هللا أي 

معنى هذا أنن مذكور اآلن فً حضرة هللا )فَاْذُكُرونًِ ” أنا جلٌس من ذكرنً“أنن جلٌس هللا 

أَْذُكْرُكْم َواْشُكُرواْ ِلً َوالَ تَْكفُُروِن( ما معنى أنن ذكرت هللا عز وجل؟ أي: أن هللا ٌذكرن، تعرؾ 

معنى أن هللا ٌذكرن؟ تعرؾ ما معنى أنً المسكٌن، الحمٌر، الضعٌؾ، المذنب، المسًء 

ذكرنً هو الملطخ، فمط إذا تنبهت وخرجت من ؼفلتً وجلست أذكره )ال إله إال هللا( فإذا به ٌ

أنا عند ظن عبدي بً، وأنا معه إذا ذكرنً؛ فإن ذكرنً فً نفسه “فً علٌابه سبحانه وتعالى: 

ُمتَّفٌَك َعلٌَه، استشعرت هذا ” ذكرته فً نفسً، وإن ذكرنً فً مؤل ذكرته فً مؤل خٌر منهم

مراحل المعنى؟ تعرؾ مامعنى أن هللا ٌذكرن؟ هنا ٌؤتً الحضور مع هللا فً الذكر، هذه ثبلث 

نتكلم عنها فً الحضور أولها: مع الحرؾ وثانٌها مع المعنى وثالثها مع المذكور سبحانه 

 وتعالى..

 

إذا وصلت إلى الحضور مع المذكور، تستشعر أنن اآلن معه فً حضرته بٌن ٌدٌه أنه ٌذكرن، 

هذا ابتدأت فً حمٌمة الحضور بالذكر، ما لبله فهو ممدمات، لماذا؟ لالوا ألن الذي ٌعٌش 

الحضور مع المذكور أثناء الذكر ٌبدأ للبه ٌتلمى عن المذكور، ٌفٌض علٌه هللا عز وجل هنا 
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ابتدأنا الكبلم عن عمك معانى السٌر إلى هللا، المرٌد هو الذي ٌتلمى للبه واردات الذكر السابر 

مستهلكة فً إلى هللا إذا أدمن الذكر، انظر تعبٌر )أدمن( انظر كٌؾ ٌرتمً التعبٌر، كلمة إدمان 

أشٌاء أخرى لكن انظر كٌؾ ترتمً اآلن )أدمن الذكر( مع تكلؾ الحضور، مجاهدة النفس، كلما 

 جاءته خواطر دفعها فحضر مع الحرؾ ثم مع المعنى ثم مع المذكور سبحانه.

 

 حضرات الملون

 

ٌا إخوان الذي ٌجلس فً حضرات الملون ٌخرج وهو خالً الوثاق؟ ما عنده شًء؟ الذي ٌجلس 

ثبلثٌن مرة أربعٌن مرة مع ملن وهذا الملن كرٌم رحٌم عنده مروءة ٌجعلن تخرج هكذا فاضً 

ٌا هللا، ملون الدنٌا ٌعطون من ٌجالسهم، تسمع واحد أعطً أرض حجمها كذا وكذا ألن صدٌمه 

المسإول الفبلنً جلس عنده، ملن الملون المطلك فً عطابه أكرم األكرمٌن خالك السخاء أرحم 

ن سبحانه وتعالى اللطٌؾ بعباده من أدمن مجالسته ألنه صار صاحب حضور مع الراحمٌ

الذكر، ال إله إال هللا أستشعر أنً مع هللا صرت مع هللا ربع ساعة، صرت مع هللا نصؾ ساعة، 

 صرت مع هللا ساعة، صرت مع هللا، صرت مع هللا، صرت مع هللا، كم تجالسه وتعود فاضً؟

 

من الحرؾ إلى المعنى إلى المذكور،  فإذا أدمنا الحضور مع المذكور، صرت اآلن مع المذكور

ال بد ٌعطٌن شًء المذكور، وإذا تكلمنا عن عطاء من ٌؤتً لحضرة هللا فؤنت تتكلم عن عطاء ال 

ٌكٌؾ، تتكلم عن عطاء ال ٌحصر من أعظم ممدمات هذا العطاء أن ٌؤخذن عن نفسن إلٌه الذي 

ُ نُوُر السََّماَواِت ٌعٌش نور الذكر، مامعنى نور الذكر؟ العطاء الذي ٌؤتً من هللا  للذاكر، )اّللَّ

يٌّ ٌُ  َجاَجةُ َكؤَنََّها َكْوَكٌب دُّرِ ولَدُ َواأْلَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاةٍ فٌَِها ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح فً ُزَجاَجٍة الزُّ

ٌْتُ  ٌْتُونٍِة ال َشْرلٌٍَِّة وال َؼْربٌٍَِّة ٌََكادُ َز بَاَرَكٍة َز َها ٌُِضًُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُّوٌر َعلَى ِمن َشَجَرةٍ مُّ

نُوٍر( لال ابن عباس مثل نوره فً للب المإمن، فملبن خلمه هللا لٌتنزل علٌه نور هللا ما معنى 

نور هللا؟ الفٌض الذي ٌفٌضه هللا على الذاكر، عطاء ٌؤتً من هللا إلى الذاكر، إذا بدأ هذا النور 

الذكر ابتدأ الملب ٌتطهر طهارة حمٌمٌة، لد تكلمنا فً مجالس ماضٌة  ٌدخل إلى للبن وأنت فً

عن ممدمات الطهارة اتركوا الحسد اتركوا كذا، الذكر ٌعٌنن على ذلن، بل الذكر ٌؽسل الملب 

ؼسبلً ألن الملب تُصب علٌه أنوار المذكور سبحانه فإذا امتؤل الملب بنور هللا هل ٌبمى فً الملب 
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لب تنور بنور هللا ٌعرؾ ٌحسد؟، ٌعرؾ ٌحمد؟، ٌكره؟، ٌإذي؟، ٌسا؟ هذا مجال ألن ٌبؽض؟، ل

 للب فٌه نور هللا عز وجل، بؽٌر حلول وال اتحاد، تعالى هللا عن لن..

 

اللسان هنا ٌا إخوانً ٌعجز عن التعبٌر، ولكن لوموا أمامكم هذا المٌدان واذكروه بشًء من هذه 

نازل للوبكم؟ إن الذي ٌنازل للوبكم أن ٌؤخذكم هللا ٌفنً المعانً وٌفتح هللا علٌكم وانظروا ما ٌ

صفاتكم التً ال ٌحبها، ٌخلٌكم عن الصفات التً الٌرتضٌها، ٌحلٌكم بالصفات التً ٌحبها عز 

وجل، ٌتجلى علٌكم، هذا عماد السٌر إلى هللا الذكر سلطان المربات، الذكر رأس مال المرٌد فً 

إلى هللا سبحانه، الذكر روح السٌر إلى هللا تعالى فإذا عمدت  سٌره إلى هللا، الذكر ولود السٌر

إلى هذا الذكر ابتدأت تدخل طوراً من الحضور مع هللا عز وجل تنسى فٌه نفسن لَم؟ ألنن تذكر 

من تحب ومن تحب ٌذكرن، بمً هنان انشؽال بالناس؟ ال!! الناس نسٌناهم من زمان لم ٌبمى 

وال باألرض وال بالملن وال بالملكوت حتى.. أصبح االنشؽال  هنان انشؽال بالخلك وال بالسماء

 باهلل وحده لكن بمٌت النفس، اآلن النفس تذوب أمام ذكر هللا فٌبدأ الفناء عن النفس.

 

 مامعنى الفناء عن النفس؟

أن ٌؤخذن هللا عن االنشؽال بحظ نفسن، ما ترٌد نفسن، ما تطلبه، فتصبح تشهد نور هللا ال نور 

هد أنن مع هللا المع ظلمة نفسن، أنن مع هللا ال مع نفسن، ٌؤخذن هللا عنن، شباب نفسن، تش

أعرؾ أن هذا الكبلم مع جماله واستبناس أرواحكم به بدأ للٌبلً ٌؤخذ طور الصعوبة، لكن اسمع، 

وهلل المثل األعلى، سامحونا سننزل إلى األرض مرة أخرى، إذا رأٌتم شخص ٌجلس أمام مباراة 

باراة محتدمة، والولت فً نهاٌته وهو مهتم بفرٌمه، هل ٌشعر بالذٌن حوله؟ الٌشعر كرة، والم

بهم لوكلمه أحد لد ال ٌسمعه، ٌنادٌه فبلن الٌجٌب، فبلن ال ٌجٌب، فبلااااان، فٌمول نعم، فٌمول له 

صاحبه كم مرة نادٌتن وأنت ال تجٌب، فٌمول وهللا ما سمعتن، صدق أم كذب؟ صدق، هو 

ن، هل تعطلت حاسة السمع؟ ال هو ٌستمع وكان ٌرى ما تعطلت لكن لما اجتمع صادق ما سمع

للبه على شًء لد انشؽل به وأحبه وامتؤل اهتماماً واعتناء به، عطله و أفناه عما سواه، هذا فً 

مباراة، لعب، مع احترامً للرٌاضة وأهلها لكن لعب فً النهاٌة، فإذا لابلت رباً وجالست هللا 

 لٌه تجلى لن بؤنوار ٌفٌضها على للبن، هل ٌمكن أن تشعر بشًء؟وجمعت للبن ع

 

* لصة :  هذا ٌفسر كٌؾ أن بعض السلؾ أصابه جرح فً ظهره كاد أن ٌودي بحٌاته واشتد 

ألمه اإلمام أبو بكر السكران، تعرفون لماذا لمب بالسكران؟ لط ما شرب الخمر، بل لم ٌرى 

كان ٌؽٌب فً الذكر ما ٌشعر بشًء مما حوله، أصبه  الخمر فً حٌاته لكن لمب بالسكران ألنه

ورم فً ظهره بسبب الجرح تمٌح وتضخم صار ٌإلمه للؽاٌة فجاء الطبٌب ولال ٌجب أن 

نستؤصله، لال إنً لد كبر سنً وضعؾ بدنً، لال له نعطٌن أعشاب تخدر، لال ال ما أحب أن 

إن كان وال بد إذا لمت إلى صبلة  ٌضٌع ولتً عن ذكر هللا )هإالء فً حال آخر مع هللا( ولكن

الضحى فافعل ما بدا لن، وكان من عادته أن ٌطٌل صبلة الضحى، أنا سؤرخً الرداء وأدخل 

فً صبلة الضحى، لال له الطبٌب: كٌؾ!! وأنت والؾ ومن ؼٌر تخدٌر؟ لال: نعم، فجاء 
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ٌلمسها، هذا الطبٌب ٌمطع الجرح وٌبتره، لو عندن جراحة صؽٌرة وتمٌحت ال ترٌد أحد أن 

جراحة كبٌرة استؤصلها وفصدها وأخرج الدم ووضع األعشاب وربطها والرجل والؾ لم 

ٌتحرن، بعد أن انتهى من الصبلة اإلمام أبو بكر التفت ولال ٌاولدي ألم ألل لن أن تزٌل 

الجراحة إذا دخلت فً الصبلة لال ٌا سٌدي انتهٌنا من الجراحة ولطعناها ولففناها لال سبحان 

 وأنافً الصبلة، لكن اآلن أشعر بحكة فً ظهري، خرج من الصبلة وشعر بالحكة وهو فً هللا

 الصبلة لم ٌشعر بالمطع، ألنه مع هللا ولهذا ابحث عن معنى الحضور فً الذكر..

 

وهللا الذي ٌنمضً عمره دون أن ٌذوق لذة الحضور مع هللا فً الذكر فاته العمر كله ما أدرن 

فٌما تشتاق إلٌه من الحضور مع هللا فً الذكر، اجعل لن أولات ذكر فً  شًء، لتستعٌن باهلل

خلوة، جالس فٌها وحدن مع هللا واجعل لن أولات تذكر هللا فٌها مع إخوانن، اجتمعوا واذكروا 

هللا معاً ال إله إال هللا، هذا ٌعٌن، إذا بدأ للبن ٌنشؽل بالذكر الذي ٌحٌط بن من كل مكان بؤصوات 

نن على الحضور مع هللا سبحانه وتعالى، فاذكر هللا فً نفسن واذكر هللا فً المؤل كما إخوانن ٌعٌ

جاء فً الحٌث المدسً الصحٌح، اجعل لن ولتاً ولو مرة فً األسبوع مجلس ذكر مع أحبابن 

وإخوانن ما وجدت فً بلدتن أنت وزوجتن وأوالدن أنت وإخوانن فً بٌتن الذي أنت فٌه أنت 

ن أصدلاء على مابدة الذكر تجتمع أنت وإٌاهم على ذكر هللا سبحانه فإن ذلن وأصدلاإن اجعل ل

 ٌعٌن على الحضور..

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

بؤن تجعل لن ذكر جهراً واجعل لن ذكر على وصؾ السر.. أنت تحتاج الى هذا وهذا، ذكر 

ن ؼٌرن السر ٌعٌن على اإلخبلص وذكر الجهر ٌعٌنن على أن تنشؽل بصوتن فً الذكر ع

وٌعٌنن على الحضور ولهذا جاء فً األثر الصحٌح فً الحدٌث عن ابن عباس لال كنا على 

عهد النبً نعرؾ بانتهاء الصبلة من ارتفاع أصواتهم بالذكر، ٌعنً إذا تؤخر أحدنا عن الصبلة 

ٌعلم أن الصبلة لد فاتته لبل أن ٌدخل المسجد عند باب المسجد إذا التربنا من أصوات الناس 

وهم ٌذكرون هللا بعد الصبلة لكن هذه السنة أضعفت فً كثٌر من البلدان ال تمٌموا اإلشكاالت 

والصراعات من أجل إحٌابها، الوبام فرض والجهر سنة لكن احرصوا على أن ٌكون فً كل بلد 

مساجد تضج بذكر هللا سبحانه وتعالى بعد الصلوات هذه األوراد ا لتً بعد الصبلة، نحتاج إلى 

هر ونحتاج إلى السر، نحتاج إلى الفرد فً الخلوة ٌذكر هللا وحده ونحتاج إلى الذكر الج

الجماعً، وفً النهاٌة نحتاج إلى تحمٌك الصلة بالمذكور رزلنا هللا عز وجل كمال ذلن ومن 

وراء الفناء بالمذكور البماء بالمذكور لتعود للعالم مرة أخرى لكن ال منشؽبل بالعالم وما ٌحٌط 

 تعود للعالم ولد جبتهم من عند هللا من حضورن مع هللا لتمبل علٌهم باهلل سبحانه . بن بل
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ولنا حدٌث فً المجلس المادم حول ثمرة الذكر وهً الفكر وثمرة الذكر والفكر هً أن نسٌر بٌن 

الناس بنور الذكر والفكر فنصبح مع هللا ونحن بٌن خلمه أجسادنا مع الخلك وأرواحنا مع الخالك 

نا ٌتهٌؤ المرٌد لشًء من التمكٌن فً سٌره إلى هللا تعالى فبدون أن تكون حاضر الملب مع هللا وه

وأنت فً السوق، وأنت فً العمل، وأنت فً الدراسة الٌمكن أن تكون متمكناً من سٌرن إلى 

حبه هللا، نسؤل هللا أن ٌحممنا وٌمكننا من حمابك الذكر،  وصلى هللا على سٌدنا دمحم وعلى آله وص

 وسلم.. وآخر دعوانا الحمد هلل رب العالمٌن.
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الحمد هلل أنٌس الذاكرٌن وجلٌس الممبلٌن، وصلى هللا وسلم على أجل وأعظم من صدق فً الذكر 

على آل بٌته وصار بذكر المذكور له أجل مذكور سٌدنا دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، اللهم صل وسلم وبارن علٌه و

 وأصحابه وتابعٌهم والتابعٌن لهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن،

لعلن أخً السابر إلى هللا عز وجل لد خلوت بنفسن سوٌعةً بعد المجلس الماضً، شرعت فً 

الذكر طلباً للترلً فً مراتب الذكر، كنا نتذاكر بؤن الذكر ٌبتدأ معنى الحضور فٌه مع هللا عز 

ات الوجود الذي ٌحٌط بنا، العالم، الخلك، بالخروج من وساوس وجل باالنصراؾ عن تشوٌش

 النفس والشٌطان وخطرات الملب..

 

ذكرنا أنه ٌمكن للمبتدىء بمجاهدة نفسه على طلب الحضور مع هللا أن ٌتصور أمامه وٌتخٌل 

حروؾ الذكر فٌكون أول معنى للحضور هو الحضور مع الحروؾ ثم إذا انصرؾ عما ٌحٌط 

ر الذي هو فٌه فلٌـُعِمل النظر فً معانً الحروؾ التً ٌذكر هللا عزوجل بها، به إلى الذك

ٌستشعر معنى إخراج ما سوى هللا من للبه عند النفً واإلثبات فً ال إله إال هللا، وٌستحضر 

تعظٌم الحك عزوجل وتنزٌهه فً التسبٌح إذا لال سبحان هللا، وٌستشعر عظمة الحك إذا لال هللا 

مً بعد الحروؾ والمعانً إلى استشعار الحضور مع المذكور سبحانه حٌث أكبر، ثم ٌرت

تضمحل الحروؾ وتضمحل المعانً وال ٌبمى ساعة الذكر إال البالً سبحانه عز وجل، حٌث 

ٌستشعر الذاكر أن هذا العالم الذي ٌحٌط به هباء،. ٌضمحل فً مشهده، بل ٌستشعر أنه هو هباء 

مه إال من ٌـَذكـُر سبحانه عز وجل، ولو تذكرون كنا نمول أن هذا ٌـَفنى فً مشهده فبل ٌبمى أما

األمر فً أوله ٌحتاج إلى تكلـّؾ، ٌحتاج إلى مجاهدة للنفس، ٌحتاج إلى الصبر والمكابدة ٌحتاج 

 إلى أن تسبمه ممدمة إتمان الفرابض على وجهها.

 

 مراتب الذكر

 

 . ذكر باللسان :ٔ

بتحركها بذكر هللا عز وجل وهو عطاٌء من هللا أن ٌلهمن هللا أي اشتؽال هذه اللحمة )العََضلة( 

عزوجل أن تـشؽل لسانن بذكره هو بحد ذاته عطاء ٌنبؽً بؤن تشهد فضل هللا فٌه ٌنبؽً أن 

تحمده علٌه، شكا بعض السابرٌن إلى شٌخه ٌمول: إننً أشتكً عدم حضور للبً مع هللا 

ح الشٌخ فً كلمة التلمٌذ مع الرؼبة الصادلة فً عزوجل فً الذكر، ذكري فمط باللسان فـَلـَمَ 

حصول حضور الملب إشكاالً، وهو أنه لم ٌستشعر عظمة منـّة هللا علٌه، حٌث شؽل لسانه 

بذكره، فمال له: فلتحمد هللا الذي زٌن جارحة من جوارحن بذكره، شؽل شٌباً من أعضابن 

لتً تلٌها، ومن أدمن الذكر باللسان بذكره فإنن إذا شهدت هذه النعمة وحمدته هٌؤن للمرتبة ا
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بصدق النٌة وإخبلص الوجهة.. البد وأن ٌثمر هذا الذكر فً للبه نوراً ٌرتمً به إلى ذكر الملب 

 وهً الرتبة األعلى..

 

 . ذكر بالملب :ٕ

 أول مراتبه استحضار معنى الذكر، وثانً مراتبه تذوق معنى الذكر، ما الفرق بٌن األمرٌن؟

لذكر، عند الذكر تمول ال إله إال هللا هذا معناه ال معبود بحك إال هللا، ال موجود استحضار معنى ا

على وجه الحمٌمة إال هللا، الممصود إال هللا، ال مشهود إال هللا، نفً ما سوى هللا عز وجل عن 

للبن، هذا شًء تستطٌع أن تستحضره فً للبن وعملن أن تتفهمه لكن االستمرار على هذا الحال 

وصؾ اإلخبلص ٌجعل الملب ٌتذوق لذة الذكر، ٌعرؾ أن لـ )ال إله إال هللا( ذوق، لها لذة على 

 )سبحان هللا( لها لذة أخرى )الحمد هلل( لها لذة ثالثة )هللا أكبر( لها لذة رابعة..

 

 مراتب تلذذ فً : ال إله إال هللا .. -

 

، فً كل مرة ٌمول فٌها ال إله إال هللا . ٌتلذذ بمعنى أن هللا أكرمه بالتوحٌد فهو ال ٌعبد ؼٌر هللأ

 ٌذوق لذة نعمة التوحٌد، ال معبود إال هللا.

. هنان طعم آخر لـ)ال إله إال هللا( ٌذوله الملب وهً لذة إفراد الوجهة إلى هللا، ال ممصود إال ٕ

 ال إلى هللا.هللا، ال ألصد فً حٌاتً ؼٌر هللا، ال أطلب إال هللا، ال أرؼب فً ؼٌر هللا ال أتوجه إ

. هنان طعم أرلى وهو الثالث ال موجود إال هللا، ما معنى ال موجود؟ هذا العالم الذي حوالٌنا؟ ٖ

نعم هو موجود لكن لٌس موجوداً بذاته باستمبلله، من الذي أوجده؟ هللا، ولو لم ٌتجلى علٌه هللا 

لوال أن هللا أوجده، فبل  عز وجل بموله )كـُن( لما كان، فإذاً هذا الوجود لٌس له وجود بذاته

 موجود بذاته باستمبلله إال هللا، فتشهد أن ال موجود أمامن إال هللا، هذا معنى.

. هنان طعم رابع لـ)ال إله إال هللا(، ال مشهود إال هللا، أي ما تشهد أمامن فٌما ترى فً هذا ٗ

الذي ألهم فبلن أن العالم من تحرن أو سكون أو عطاء أو منع أو حزن أو فرح إال هللا، من 

ٌعطٌن؟ ومن الذي ألهم فبلن أن ٌمنعن؟ من الذي ألهم فبلن أن ٌدخل السرور على للبن؟ ومن 

الذي ألهم فبلن أن ٌحزنن؟ هللا، كل هذا العالم صور فً تحركاته من وراء هذه الصور مصور 

 عظٌم إذا استشعرت لذة ذكره ارتمٌت ألن تكون معه ال مع هذا الوجود.

 

 واكه ومذالات !!الذكر ف
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سبحان هللا كنا نتكلم عن مذاق ال إله إال هللا ومذاق سبحان هللا ومذاق الحمد هلل وهللا أكبر مذاق 

أستؽفر هللا، ومذاق الصبلة على الحبٌب علٌه الصبلة والسبلم، الٌوم الناس ٌنشؽلون عند ذكر 

الخبز وٌعرؾ ٌفرق بٌن المذالات باألطعمة، ٌعرؾ الواحد كٌؾ ٌفرق بٌن طعم األرز وطعم 

مذاق السلطة والخضروات وبٌن مذاق الفواكه، ثم بعدها ٌعرؾ ٌفرق بٌن مذاق األرز إذا طبخ 

 مكبوساً أو إذا طبخ مسلولاً، الطعام الواحد له مذالات .

لكن تعالوا نخرج عن األسر الذي نعٌشه فً أن تنحصر معانً الذوق عندنا فمط على مشتهٌات 

لملبن ذولاً وشولاً وتشهٌاً ال تحسر وال تحرم نفسن من لذته، فإذا ارتمى  األنفس، إٌه.. إن

 اإلنسان إلى ذكر الملب أورث الملب نوراً ٌسمٌه العلماء نور المعرفة باهلل ..

 

 . ذكر الروح :ٖ

الملب ذكره ٌورث معرفة هللا لكن الروح ما هو ذكرها؟ ذكرها أن تهٌم فً الشوق إلى هللا عز 

م فً محبة هللا، أن ٌؤخذها معنى تلذذها بالمرب منه سبحانه، بؤنسها به فـتـَذوِق وجل، أن تهٌ

الروح للذكر حب، ُحب!!؟ هذه أرلى كلمة فً العالم الٌوم لكن الناس لد سمطوا بها فً كثٌر من 

أحوالهم إلى الدون، المحبة شًء عالً.. أرلى ما ٌمكن للملب أن ٌتوجه به الملب، أن تتوجه به 

 ، فإن الروح إذا توجه بالحب ارتمى صاحبه..الروح

 

وهنا ٌؤتً ارتباط الذكر بالحب ففرق كبٌر بٌن من ٌشتؽل بالذكر وروحه تتوهج وتتولد حبا 

وبٌن من ٌذكر فمط لٌذكر، ٌذكر فمط لٌمضً ولتاً، ٌذكر فمط لٌحصل الخٌر وهو على خٌر، لكن 

مكثرا من الذكر، من )أحب شٌباً أكثر من الفرق كبٌر ومن صدق فً محبة هللا فبل بد وأن ٌكون 

 ذكره( .

 

 . ذكر السر )السرٌرة( ..ٗ

 . ذكر أرلى، وأرلى ..٘

وال منتهى للمرالً، لماذا ال منتهى للمرالً؟ ألنها متصلة باهلل )َوأَنَّ إِلَى َربَِّن اْلُمنتََهى(، إذاً ال 

تحدث على المؤل مع العالم مع كل منتهى للمرالً، لكن الذي ٌعنٌنا من هذا الحدٌث اآلن ونحن ن

من ٌسمع: أن المسلم لد أكرمه هللا عزوجل إذا صدق فً طلب المرب من هللا بإكرامات فً 

باطنه هو، فً داخله ٌعٌش بها لٌمة الحٌاة لٌخرج بها من أسر الشهوات، ٌخرج بها من أسر 

ض، من أن ٌُشًء، المحدودات المحصورات المادٌات ٌرتمً بها من أن ٌسمط بها إلى الحضٌ

تعرفون معنى ٌشًء؟ ٌتحول اإلنسان إلى بضاعة إلى شًء، نحن فً زمان صال كل شًء 

ٌحٌط بنا ٌشًء، صار اإلنسان بضاعة نحن فً زمان أوصل التمدم والتطور والحضارة 

واالنجازات العلمٌة أوصلت اإلنسان إلى أن ٌفمد لٌمة إنسانٌته، فً بعض البلدان نجد أن 

ٌهم باإلعدام ٌإخذون فً سٌارات كبٌرة وعلى سرر مثبتة بحدٌد ولٌود ثم ٌذهب بهم المحكوم عل
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إلى مركز طبً وٌؤتً طالم األطباء الطبٌب األول ٌحمن كل واحد منهم بحمنة ٌموت بثبلث 

دلابك بعد أخذها، واآلخر ٌفتح الصدر والبطن وٌدور على الذٌن ماتوا واحداً بعد واحد والثالث 

الرابع ٌؤخذ الكلى والخامس ٌؤخذ العٌون فٌتحول اإلنسان إلى بضاعة تودع بعد ٌؤخذ الملوب و

 ذلن فً بنن ٌباع وٌشترى فٌها..

 

جاء نور المعاملة مع هللا لٌرتمً اإلنسان من هذا المستوى من االنحطاط الذي ٌتحول فٌه حال 

 اكتشاؾ أسرار هذه اإلنسان عندما ٌفتح هللا علٌه بالُمكنة فً هذه األرض، عندما ٌلهمه هللا

األرض، لوانٌن هذا الكون، نوامٌس هذا الكون، ٌعطٌه أن ٌحفر فً الجبال وٌؽوص فً البحار 

وٌخترق الفضاء، وبعد ذلن كله ٌكتشؾ أنه فمد وجوده فمد ذاته، ٌعٌد لئلنسان معنى إنسانٌته، 

ْمنَا بَنًِ آدََم(، أن فٌه سر النف وِحً( معنى أنه عبد لرب أحبه وكرمه )َكرَّ خة )َونَفَْخُت فٌِِه ِمن رُّ

 أن فٌه معنى االرتباط بسر األمانة )إِنًِّ َجاِعٌل فًِ األَْرِض َخِلٌفَةً(.

 

 نور البصٌرة.. عٌن الملب ..

 

إذا ارتمى اإلنسان فً معنى ٌذوق فٌه لذة صلته بربه حال الذكر انفتح لئلنسان فً باطنه شًء 

ٌسمونه التوفٌك، ٌسمونه االلهام، ٌسمونه الفتح، ٌسمونها ٌسمونه البصٌرة، ٌسمونها الفراسة، 

دُوِر(  المعرفة باهلل ٌسمونها عٌن الملب )إِنََّها ال تَْعَمى األَْبَصاُر َولَِكن تَْعَمى اْلمُلُوُب الَّتًِ فًِ الصُّ

به هذه البصٌرة إذا تولدت بنور الذكر فً للب السابر إلى هللا بدأ ٌنظر إلى الوجود الذي ٌحٌط 

نظرة تختلؾ عن نظر الؽافل، إذا نظر إلى شًء نظر إلٌه نظر إلٌه بعٌن المتبصر، العٌن إذا 

نظرت إلى شًء من أمور الدنٌا تنظر إلى ظاهر زٌنتها والملب ٌنظر إلى باطن عبرتها، العٌن 

تنظر إلى اخضرار األرض إذا اخضرت فتلتذ النفس بجمال اخضرارها لكن الملب ٌنظر من 

إلى عظمة من جعلها خضراء إلى عظمة من أبدعها، إذا هب النسٌم العلٌل فشعر  وراء ذلن

اإلنسان بجمال هذا النسٌم إذا هبَّ أخذت النفس حظها من تلذذها ببرودته وعذوبته لكن الملب 

ٌؤخذ شٌباً أكبر وهو أنه ٌستدل بالنسٌم على من نسمه، على من أجراه، على من أنعم علٌه به، 

شربة من الماء العذب فٌه شًء من البرودة فً شدة الصٌؾ وحرارته، النفس  إذا شرب أحدنا

تلتذ مع الجسد بجمال ذلن وعذوبته لكن الملب ٌلتذ من وراء ذلن بشهود فضل المنعم الذي سمى 

الحمد هلل الذي سمانً برحمته ماًء “سبحانه وتعالى، الذي جعل هذا الماء عذباً وهنا ٌؤتً الذكر 

ً عذباً فراتاً   “..ولم ٌسمنً بذنوبً ماًء ملحاً أجاجا

 

هكذا حال المرٌد هو ٌلتذ، ال تظنون أن السابر إلى هللا السالن الطالب لمعنى المرب من هللا 

عزوجل محروم مما ٌتنعم به ؼٌره من الؽافلٌن، ال وهللا!! إنه ٌتنعم أضعاؾ تنعمات الؽافلٌن، 

و أعظم بعذوبة شهود فضل الذي ساق له هذا الماء، هو ٌلتذ بعذوبة الماء لكنه ٌلتذ مع ذلن بما ه

إذا سمع صوتاً جمٌبلً حدا بنؽمة جمٌلة ببٌت من الشعر جمٌل أخذه جمال الصوت مع جمال 
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النؽمة مع جمال الكلمة لٌرتمً به مع استعذاب النفس وحظ النفس من الطرب ٌرتمً به طربه 

ع الحنجرة حبال الصوت هذا الجمال إلى استعذاب من أودع الكلمات روح المعانً، ومن أود

عند اإلنشاد، ومن أودع المنشد جمال االتمان للنؽمة عندما ٌنشد، من أوجد فٌها سر تحرٌن 

نفسه، هللا، فهو ٌعٌش معه فً سابر أحواله ٌرتمً بذكره إلى شًء اسمه الذوق هذا الذوق ٌجعله 

ن انمطعوا عن ذوق لذة الصلة باهلل ٌنظر إلى الحٌاة وٌعٌش مع الحٌاة معنًى ؼٌر الذي ٌعٌشه م

 عز وجل، نور الصلة باهلل سبحانه وتعالى..

 

 الفكر.. من هو المفكر ؟؟

 

فٌرتمً فً فكره هذا هو الُمفـَِكر، الٌوم كلمة مفكر فً عصرنا شّرلت وؼّربت وخبط الناس بها 

ِمل فكره فٌما ٌزداد به فٌما ٌنبؽً وفٌما الٌنبؽً لكن اسمعوا هذا هو التـَفكـّر، المفكر الذي ٌُع

 لرباً من ربه فٌما ٌزداد به معرفةً باهلل فٌما ٌزداد به معرفة بالوجود الذي ٌحٌط به..

 

 فٌَم نتفكر ؟

* ما من ذرة من ذرات هذا الوجود إال ولسان حالها ٌمول، هللا، وعزة الموجود!! تمول هللا 

 لد سالنً لن تتنعم بً، هذا المعنى خلمنً، هللا لن سخرنً، هللا أمرنً أن أكون لن مسخرة، هللا

من التفكر ٌجعل اإلنسان ٌنظر فً هذا الوجود فً المرآن الصامت وهو هذا الكون الذي أوجده 

هللا عزوجل من حولنا، ٌنظر نظرة المستعبر فٌه الذي ٌمرأ آٌات هللا عز وجل كٌؾ خلك هللا هذا 

األرض والسموات؟ كٌؾ أوجد الماء؟  الوجود؟ كٌؾ برأ هذه األرض بما فٌها؟ كٌؾ برأ هذه

كٌؾ أحكم تسٌر هذا الوجود بمدرته؟ كٌؾ برأن أنت فً نفسن حتى تبصر فً داخلن، فً 

باطنن كٌؾ أوجد فٌن ما أوجد؟ التفكر ٌورث الملب نور المعرفة باهلل، هذا نوع من التفكر، 

ةً باهلل فٌزداد به الملب التفكر فً عظمة هذا الوجود الذي أوجده هللا ٌورث الملب نور المعرف

 معرفة وتذولاً لعظمة هللا سبحانه.

 

* ثم تتفكر فٌما أنعم هللا به علٌن، النعم العظٌمة الجزٌلة، النعم المحسوسة والنعم المعنوٌة، نعمة 

السمع، نعمة البصر، نعمة الذوق، نعمة األلم، تعرؾ نعمة األلم؟ نعمة الجوع، تعرؾ نعمة 

وع لِمت وأنت تسٌر فً الطرٌك ألنن لن تبالً بحاجة جسمن إلى الطعام.. الجوع؟ لوال نعمة الج

لوال نعمة األلم لِمت وأنت تسٌر فً الطرٌك ألنه لوال نعمة األلم ما شعرت أنن بحاجة إلى 

التطبب، كل ما ٌحٌط بن نعم ٌسولها هللا عز وجل إلٌن، نعمة الوالدٌن، نعمة الزوجة، نعمة 

التً أعطان هللا إٌاها، وهنان من النعم المعنوٌة نعمة األمن، ٌا إخوانً األبناء، نعمة اإلدران 

الكثٌر منا الٌوم ٌعٌش فً أمن وأمان، ٌصبح وٌخرج من بٌته وٌرجع وهو آمن على زوجته 

وأوالده، لكم إخوان فً األرض أحدهم ٌخرج من بٌته وهو ال ٌدري أٌرجع أم ال ٌرجع؟ أهله 
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عندما ٌرجع أٌجد زوجته وأوالده على لٌد الحٌاة أم أن البٌت لد  وأوالده فً خوؾ وهو ال ٌدري

 دُمر ومن فً البٌت لد لـُتل، نعمة األمن، نعمة الرزق..

 

* نعمة أخرى وهً نعمة الستر، نعمة الستر ٌا إخوانً، كانت هنان أمة من األمم إذا أذنب 

ن أمة أخرى إذا أذنب أحدهم أحدهم أصبح مكتوباً وعلى جبهته لد فعل البارحة كذا وكذا، وهنا

باللٌل أصبح مكتوباً على باب بٌته فبلن فعل كذا وكذا، لكن هللا عز وجل لد أكرمن بنعمة 

الستر، ولوال نعمة الستر ما تصافح الناس، لوال نعمة الستر ما تحاب الناس وما تماربوا من 

استطعت أن تمضً حاجة  بعضهم البعض، لوال نعمة الستر لما احترمن أحد فً هذا الوجود، لما

من حاجاتن أو مطلباً من مطالبن، هذه النِعم التً تساق إلٌن، نعمة )ال إله إال هللا( نعمة أنن 

مسلم، تعرؾ إذا أصبحت تمول الحمد هلل على نعمة اإلسبلم وكفى بها من نعمة، إذا تفكرت فً 

ن شٌباً اسمه )حب هللا( فالتفكر هذه النعم العظٌمة الجزٌلة التً سالها هللا تعالى إلٌن أورثن ذل

فً النعم ٌورث المحبة، محبة الحك على وجه الحمٌمة ألن النفوس جبلت على حب من أحسن 

 علٌها.

 

:  كان إبراهٌم بن أدهم رحمه هللا ٌسٌر فً الطرٌك فوجد رجبلً على لارعة الطرٌك لصة  -

ال ٌرى وفً حالة رثة والناس  ممطوع األطراؾ ال ٌدٌن وال رجلٌن به جذام جلده متناثر أعمى

ٌمرون ٌضعون الطعام فً فمه إشفالاً علٌه وهو على الرصٌؾ على لارعة الطرٌك مـُلمى، فؤخذ 

ٌتؤمل فٌه فإذا بالرجل ٌمول )الحمد هلل على نعمه العظٌمة وعطاٌاه الجسٌمة(، نعم عظٌمة !! 

ا إذا جاءه مؽص فً بطنه عطاٌا جسٌمة!! تولؾ ابراهٌم بن أدهم، هنا لضٌة، هنا شًء أحدن

ٌمول ٌا رب لَم المؽص فً بطنً، هذا ٌدٌن ورجلٌن ممطوعتٌن، أعمى، أجذم، مرمً فً 

الشارع فؤلمى ابراهٌم بن أدهم علٌه السبلم فمال وعلٌكم السبلم ورحمة هللا وبركاته ٌا ابراهٌم، 

للوبكم وعٌشوها لال كٌؾ عرفتنً؟ فمال: ما جهلت شٌباً منذ عرفت هللا، تعالوا وأحضروا 

بالمعانً الرالٌة، عٌشوها بمماصدها، أناس تعامل هللا عز وجل، لال له: ماذا كنت تمول آنفاً لال 

كنت ألول الحمد هلل على نعمه العظٌمة وعطاٌاه الجزٌلة، لال: ما الذي جرى ألطرافن؟ لال 

، لال أٌن بٌتن؟ لال  بترت، لال ما الذي على جلدن؟ لال الجـُذام، لال أٌن بصرن؟ لال: ُكؾَّ

لارعة الطرٌك التً ترانً علٌها، لال من أٌن تؤكل؟ من الرزق الذي ٌسوله هللا لً على أٌدي 

خلمه نعمة منه، لال فؤٌن النعم العظٌمة والعطاٌا الجسٌمة ٌا هذا؟ لال: ٌا ابراهٌم.. ألم ٌُبمً لً 

 ر من هذه؟!لساناً ذاكراً وللباً شاكراً!! لال: بلى، فمال: فؤي نعمة أكب

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

بؤن ٌتؤمل العبد ونظر فً نعم هللا واستشعر عظٌم فضل هللا فاض نور الحب فً للبه استشعر 

عظمة هذا الرب الكرٌم وإذا تفكر اإلنسان فً الدنٌا وفنابها وما تلعب به بؤهلها وكٌؾ تعبث بهم 
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ثم تفضحه، كٌؾ تإذي من أخلص لها ترفع أحدهم ثم ترمٌه وتلمً به، كٌؾ تستر أحداً فترة 

وترن إخبلصه هلل، كٌؾ تدوس وتستخدم من خدمها، كٌؾ هً للٌلة العطاء كثٌرة العناء سرٌعة 

 الفناء، نبت فً الملب نور الزهد..

 

فإذاً التفكر فً آٌات هللا وعظمة ما أودع ٌورث نور المعرفة والتفكر فً آالء هللا ونعم هللا ٌورث 

والتفكر فً أحوال الدنٌا وفعلها فً أهلها ٌورث الملب الزهد فٌها وإنزالها الروح نور الحب 

منزلتها فتكون الدنٌا فً الٌد وال تكون الدنٌا فً الملب أبداً هذا معنى أو هذه نفحة نفحنا هللا بها 

 فً هذا المجلس أو بداٌة أو مفتاح من مفاتٌح التفكر، لكن الذي ٌمبل بنور الذكر على ساحة الفكر

ٌفاتحه هللا وٌفتح على للبه بمعاٍن من هذا التفكر ٌرتمً به مرة بإنس ٌؽٌب به مع هللا ؼٌاباً ٌفوق 

ؼٌاب السكران الذي ٌسكر بما ٌشرب، ذان ٌسكر بشرب اإلثم وهذا ٌسكر بشرب نور والتفكر 

ه بنور األنس والحب والشوق إلى هللا، وتارةً ٌؤخذه هللا إلٌه بنور الخوؾ من هللا وتارةً ٌؤخذه إلٌ

باهلل وتارةً ٌؤخذه إلٌه بنور الحٌاء من هللا، أنا لصرت وأعطانً فٌتنمل العبد من نور إلى نور، 

من نور إلى نور، ولنا حدٌث بإذن هللا الملن الواحد الكرٌم النور فً المجلس المادم حول صلة 

رزلنا هللا وإٌاكم أنوار  بترلً اإلنسان فً معارج هذا الفكر لٌرلى إلى معاملة هللا بهذا الفكر

 الفكر ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ٔ٘8 

الحمد هلل الذي ٌكرم الصادلٌن، بنور الفكر والفهم عنه، وصلى هللا وسلم وبارن على إمام أهل 

 الذكر والفكر سٌدنا دمحم، وعلى آله وصحبه ومن سلن على نهجه إلى ٌوم الدٌن.

 

وجل، لد استشعرت من مجلسن الذي مضى فتح أبواب من التفكر لعلن أخً ٌا من ٌرٌد هللا عز 

عَمرت بها ولتن، فان الولت الذي ٌمضً على اإلنسان إما أن ٌكون معمورا وإما أن ٌكون 

خربا، الولت الخرب مثل الخرابة ال ٌمكن أن ٌنتفع بها؛ الذي ٌمر على اإلنسان ال ٌصرفه فٌما 

 الولت الذي ٌرتمً به اإلنسان.. ٌنفعه فٌما ٌفٌده، والولت المعمور هو

 

لعلن عدت إلى مٌدان الفكر، تفكرت بالدنٌا وما تفعل بؤهلها، وكٌؾ تبٌدهم وكٌؾ تعبث بهم 

وتهٌنهم، فعافت نفسن الدنٌا وزهدتها وجعلتها بـُلؽة، تتبلػ بها إلى اآلخرة،وفمهت أن من ٌلبس 

لٌه ووضعهما على رأسه ولال: النعل فً لدمٌه فمد وضع النعل فً مكانه، لكن من أخذ نع

النعبلن مهمان، وبهما ٌولى اإلنسان من الحر ومن المر ومن الزجاج ومن المذر، ال بدَ أن 

نحترم النعال ال بد أن نعطٌها لدرها ظلمناها، تعالوا نضع النعال فوق الرأس وخرج إلى السوق 

نحتاج إلٌها لكن أٌن مكانها؟  وهو واضع نعلٌه على رأسه، ماذا ٌمال عنه؟ مجنون!!، نعم النعال

 فً المدمٌن؛ الدنٌا هكذا، نحتاج إلٌها لكن مكانها المدمٌن.

 

لعلن تفكرت فً ذلن فعافت نفسن الدنٌا، لعلن أعملت الفكر فً عظٌم صنع هللا، فً بدابع المدرة 

فً هذا الوجود، فً نفسن، فؤورثن ذلن نورا من معرفة هللا ترتمً به، لعلن أعملت الفكر 

فمضٌت ولتا وأنت تتفكر فً النعم الكبٌرة التً أكرمن هللا بها، ومن النعم العظٌمة: اإلمهال؛ 

ًَ فؤسؤت فلم ٌسلبنً النعمة، بل أمهلنً  االستمرار بالنعم بالرؼم من األخطاء والتمصٌر، أنعم عل

لمعنى لعلً أرجع، لعلً أتوب، فاإلمهال من النعم، تفكرن فً النعم هل أوجد فً للبن تذولا 

الحب لجناب الحك؟ اشتمت إلٌه أنست إلٌه، استشعرت عظٌم فضله علٌن سبحانه فملت: هللا..، 

لكن للتها وأنت مشتاق إلٌه، الفكر ٌثمر فً صاحبه ارتماء فً الذكر أٌضا، فذكر المتفكر لٌس 

لمٌدان كذكر الؽافل، وهذا ٌؽذي هذا، فإذا ارتمٌت فً الفكر إلى مٌدان أعلى من الذكر، رلَان ا

وهو مزٌٌج بٌن -األعلى من الذكر إلى مٌدان أعلى من الفكر، ومع الذكر والفكر نضٌؾ ثالثا

 أال وهو التدبّر لكبلم هللا عز وجل. -الِذكر والِفكر

 

 

 

 



 
ٔ٘9 

 

عندما تتلو آٌات الكتاب وأنت مستشعر عظمة الخطاب من رب األرباب، كٌؾ أكرمن بؤن أذن 

أن تتلو كبلمه؟ لوال فضل هللا لما طالت لما تحملت لما استطاعت ذواتنا الَضعٌفة أن تتلو لن 

ٌَْن لَْوالً ثَِمٌبلً( وأخبرنا أنه أنَزله على للب سٌدنا دمحم  كبلمه، هللا سماه المول الثمٌل )َسنُْلِمً َعلَ

لَهُ َعلَى لَْلبَِن( أخبرنا أنه تٌسَر بلساِن سٌدنا دمحم )بِِلَسانَِن( كما لال له هللا عزوجَل، ثَم  )فَإِنَّهُ نَزَّ

جاءنا هذا الكبلم الؽض الطري وصار لن الحك أن ٌكلمن هللا، ما هذه العطٌة، عندما تؤخذ كبلم 

هللا تؤخذ المصحؾ وتتلو، اآلن رب العزة ٌـُكلمن ٌخاطبن، فؤنت تتلمى كبلم هللا من هللا سبحانه 

ر عندما تنظر به ٌتحول إلى بصٌرة تفتح لن خزابن كتاب هللا عَز وجَل، هذا التعظٌم واالستشعا

فً كل سورة فً كل جزء فً كل آٌة فً كل كلمة بل فً كل حرؾ، خزابن من عطاٌا الحك 

سبحانه وتعالى، فإذا ألبلت بنور التعظٌم للمتكلم، فـَتح لن هذه الخزابن، لد تحتاج إلى ما 

لراءة شًء من كتب التفسٌر، سماع كبلم أهل العلم،  ٌساعدن، مفاتٌح من أمثال اللؽة العربٌة،

لكن عندما تـُمبـِل مع هذا بتعظٌم لكبلم هللا تستشعر أن هللا ٌفتح لن خزابن كتابه فإذا به ٌُفٌض 

علٌن من أنوار الكتاب العزٌز، مفاهٌم، أذواق، علوم، تستشعر أنن تؽرؾ من بحر كتابه 

 سبحانه وتعالى.

 

الحٌن من أهل هذا المسلن الرالً ٌتكلم عن الفإاد فؤعجز العلماء الذٌن * حكمة : كان أحد الص

استمعوا إلٌه تعجبوا لالوا كبلمن كله منضبط بضابط الكتاب والسنة والشرٌعة لكن فٌه معانً ما 

ولفنا علٌها من لبل من أٌن أتٌت بهذه العلوم؟ لال أتٌت بها من آٌة من كتاب هللا عزوجل، لالوا 

ٌة التً جبت منها بكل هذه العلوم؟ لال لوله عزوجل )َواتَّمُواْ اّلّلَ َوٌُعَلُِّمُكُم اّلّلُ( ألبـََل وما هذه اآل

 على مابدة المرآن فبسط هللا تعالى له هذه المابدة..

 

 إلى أٌن نصل بالتدبر ؟

ذا هذا التدبر ٌجمع اإلنسان على فهم رالً، هو لد نظر بعٌن التفكر إلى المرآن الصامت إلى ه

الوجود فاستلهم منه معانً ثم نظر إلى المرآن الناطك كبلم رب العزة فاستلهم منه هذه المعانً 

ولد مهد طرٌك للبه لذلن بالذكر فجمع بٌن الذكر والفكر والتدبّر )أَفبَلَ ٌَتَدَبَُّروَن اْلمُْرآَن( ما الذي 

ال، )أَْم َعلَى لُلُوٍب أَْلفَالَُها( الذي  ٌمنع اإلنسان من التدبر، للة المعرفة؟ للة علم؟ للة ذكاء؟، لال

ٌَحول بٌن اإلنسان وبٌن أن ٌتدبر كبلم هللا اإللفال الذي ٌحصل على الملوب لكن إذا ألبلنا على 

هذه الساحة، نحن من بداٌة هذه المجالس نتكلم عن النٌة عن الباعث تتذكرون عن التوبة عن 

إلنسان للبه عن الجوارح وهً النوافذ التً تصب الخواطر التً تخطر على الملب، كٌؾ ٌحفظ ا

على الملب كٌؾ ٌحافظ اإلنسان علٌها، عن مداخل الشٌطان كٌؾ ٌـُكفاها، عن التفرٌك بٌن 

 الخواطر كٌؾ ٌتعامل معها، كل ذلن لٌتهٌؤ الملب لٌعمل.

 



 
ٔٙٓ 

الحسد مر معنا الكبلم عن تطهٌر الملب من أمراضه من معاصً الملب؛ من الكبر من الرٌاء من 

مما ٌتفرع عن ذلن، تكلمنا عن طهارة الظاهر، تكلمنا عن حفظ الولت، تكلمنا كٌؾ تموم الحٌاة 

على أساس أن الصبلة محور لهذه الحٌاة، تترتب األولات على أساس الصبلة، سرنا إلى النوافل 

وصلنا إلى  والرواتب، وصلنا إلى الذكر، الذكر أوصلنا إلى إلى الفكر، الفكر أوصلنا إلى التدبر،

حال من الطمؤنٌنة، هذا الحال ٌحمل السالن السابر إلى هللا على أن ٌعٌش بتوظٌؾ هذه العطاٌا 

التً هو فً طرٌمه إلى هللا ٌزداد منها فً مٌدان المعاملة مع هللا، ٌبدأ العبد مع مرور الولت 

؟ هللا، مع اختبلطه علٌه من الصباح إلى المساء مع مرور األٌام واللٌالً ٌشعر بؤنه ٌُعامل من

 بالناس وما ٌخاطبونه به وما ٌعاملونه به، ٌُعامل هللا، مع أحواله هو مع نفسه، ٌُعامل هللا.

 

 تشعر بالتكاسل ؟؟

 

شعرت فً نفسن تكاسبل عن الطاعة، ألبلت بعد أن حضرت هذه المجالس أو سمعتها أو ؼٌرها 

هذا الكبلم، جاءت علٌن فترة بدأت  من مجالس الخٌر أو ما لذؾ هللا فً للبن وبدأت تـُطبك

تشعر فٌها أن النفس بدأت تكسل، الملل السآمة الكسل، كٌؾ تتعامل مع هذه المشكلة؟ أنت 

 تتعامل مع هللا، كٌؾ تـُعامل هذه المشكلة التً فً نفسن؟

 

 . الترؼٌب :ٔ

 

دما تعجز تؤخذ من آٌات الرجاء وأحادٌث الرجاء، تتفكر فً ما أكرم هللا به الطابعٌن، عن

أوتتكاسل عن الخروج إلى المسجد، مرة من المرات كسلت نفسن ؛كل ٌوم كل ٌوم، بدأت تكسل 

بدأت تمل، تذكر أن السابر إلى المسجد على كل خطوة ٌخطوها ٌنال حسنة وتـُؽفر له سٌبة 

وتـُرفع له درجة، إذا ضعفت عن شًء من آداب الوضوء تذكرت أن هذا ٌجعل الوضوء 

رة ذنوبن، تخرج الذنوب مع آخر لطرات الَوضوء، إذا تكاسلت عن شًء من سببا ًفً مؽف

الرواتب التً تصلٌها تتذكر أنها تسد عجز أو الخطؤ الفرابض التً ذهبت عنن من ؼٌر لصد، 

هذه معانً إذا تؤملت فٌها، ما أعطاه هللا عزوجل للمتمٌن، ما أعطاه هللا عزوجل للصابرٌن، 

ن ذكرها، افتح لها أبواب الرجاء أبواب الطمع، ألن طبٌعة النفس فكلما وجدت تكاسبل من نفس

البشرٌة أنها إذا طمعت تحفزت كالولد الصؽٌر، ٌا ولد اذهب للمدرسة آه طفشت،ٌا ولد ذاكر آه 

طفشت، آه طفشت حك األطفال هذه هً موجودة عندي وعندن، ماهً؟ ملـٌّت شؽل األطفال، 

وجدته مّل عن المذاكرة تمول له لو ذاكرت أشتري لن  الطفل الصؽٌر ماذا تمول له أمه إذا

حلوى، ٌمول لها حبلوة أكٌد أمً؟ فٌذهب، تؤتٌه الهمة.. إن عملت كذا سؤعطٌن كذا، هذه النفس 

التً ٌَُحفـّز بها الطفل هً نفسن هً هً لم تختلؾ لم تتؽٌر، فالنفس البشرٌة تتحفز عندما تـَُطّمع 

 بما ستـُعطى.



 
ٔٙٔ 

 

 . الترهٌب :ٕ

 

أما إذا وجدت فً نفسن إصراراً على المعصٌة مٌبلً إلٌها استعذابا للمعصٌة، المعصٌة لٌست 

فٌها عذوبة فٌها وهم العذوبة، وهم العذوبة تستعذبه النفس فإذا وجدت فً نفسن استعذاباً أو 

ركوناً للمعصٌة أو مٌبلً فهذا الولت لٌس ولت الرجاء اآلن، هذا ولت الخوؾ، انتبه أنت ال 

تمل النار، ذكـّر نفسن بآٌات العذاب وبؤحادٌث الترهٌب، ما ٌحصل للعصاه، ما ٌمابلون به، تح

إثم الؽٌبة، النمٌمة، أكل مال الناس بؽٌر حك، الربا، الولوع والعٌاذ باهلل بالعبللات التً ال 

ذاب تجوز، هذه األشٌاء التً تهفو إلٌها النفس كلما وجدت فٌها مٌبلً إلى الحرام ذكرها بالع

 ذكرها بالؽضب.

 

 . التشوٌك :ٖ

 

إن كانت نفسن لد ارتمت للٌبلً من ثمرة السٌر الذي بدأت به ذكرها بؤشد عذاب فً الوجود، 

تعرؾ ماهو أشد العذاب؟، طبعاً من أشد عذاب النار جهنم، لكن هنان عذاب أشد من جهنم، أن 

ملسو هيلع هللا ىلص ذوق الصحابة وذوق األمة ٌعرض هللا عنن أن ال ٌنظر هللا إلٌن، انظر لما خاطب الحبٌب 

ثبلثة “من ورابهم خوفهم من النار وذكر لهم اآلٌات التً فً ذلن، لكن نبههم إلى ملمح لال: 

 “..وال ٌنظر إلٌهم ولهم عذاب ألٌم -هذا اإلعراض-الٌكلمهم هللا 

 

ن الحبٌب ٌخاطب فٌنا ما معنى لول النبً للصحابة ال ٌكلمهم هللا وال ٌنظر إلٌهم؟ معنى هذا أ

الذوق، أنت تحب هللا أنت ترٌد هللا فإذا علمت أن هذا الفعل ستعالب بسببه أن هللا لن ٌكلمن، لن 

ٌنظر إلٌن، من الذي ٌفهم هذا الكبلم؟ أهل الحب الحـَبٌّبة كما ٌمولون، هم ٌفهمون هذا الكبلم، إذا 

هذه الصلة أو العبللة رالٌة سافلة أٌاً  أحب إنسان انسان آخر بؤي نوع من أنواع الحب أٌاً كانت

لكن إذا أحب هذا اإلنسان إنسانا ٌمكن  -إن شاء هللا محبتنا كلها تكون رالٌة-كان لكن عنده حب 

ٌتضاٌك لو أن هذا اإلنسان شاتمه أو صرخ علٌه أو ؼاضبه، لكن لو كان ٌحب بصدق سٌتضاٌك 

بنً، ٌؤتً إلٌه من هنا ٌعرض عنه ٌؤتً أكثر لو أنه سكت عنه محبوبه، كلمنً طٌب عبرنً خاط

من هنا ٌعرض، الذي ٌعرؾ الحب ٌُدرن هذا الكبلم الذي ألوله اآلن أن هذا أشد على اإلنسان 

من أي شًء آخر، ٌمول كلمنً ولو اشتمنً بس كلمنً، ٌاأخً اضربنً بس ال تتركنً هكذا، 

 لماذا؟ ألنه ٌحبه فلم ٌطك هجره.

 



 
ٕٔٙ 

هنان شًء لد ٌسبب والعٌاذ باهلل أن ٌعرض هللا عنن، هذه كبٌرة، فإذا جاءن كبلم ٌخبرن بؤن 

فلهذا السابر إلى هللا بالتفكر بالفكر بالتدبر ٌعالج نفسه إذا وجد فً نفسه تكاسبلَ عن الطاعة 

رؼبها بالجنة بالعطاء باإلحسان بما أودع هللا من نعٌم بما وعد هللا به الصادلٌن من كرم من 

ٌملن مثل الدنٌا عشر مرات هذا أفمر أهل الجنة، أحوال الممبلٌن على فضل أصؽر أهل الجنة 

هللا عزوجل الذٌن رضٌهم هللا عزوجل، إذا لرأت فٌها انتهضت همتن إلى اإللبال، ثم بعد ذلن 

إذا تذكرت العطاء الذي هو أكبر من الجنة وهو رضوان من ٌعطٌن الجنة رضا هللا عزوجل 

 …خالك الجنة

 

 أم للنار ؟! نعبد هللا للجنة

 

احذر هنا من شطحات الشاطحٌن الذٌن ٌجعلون الكبلم عن طلب رضوان هللا والخوؾ من سخط 

هللا مبرراً فً اإلستهانة بشؤن الجنة والنار، أعوذ باهلل، احذر هذا من مزالك الشٌطان، ٌؤتً 

، ال!!، الجنة َمّن الشٌطان لبعض السابرٌن ٌمول ما الجنة وما النار أنت ترٌد هللا، ال جنة وال نار

هللا بها أحبابه والنار خوؾ هللا بها أولٌاءه، انتبهوا، فإذا ذُِكرت الجنة هامت للوب الصادلٌن وإذا 

ذُِكرت النار ارتدعت للوب الوجلٌن، لكن ال الجنة وال النار هً المطلب، ما معنى؟ لٌست هً 

ار، لكن الجنة والنار تستحثنا فً همتنا، العلة فً عبادتنا هلل؛ نحن ال نعبد هللا من أجل الجنة والن

 نعبد هللا ألنه أهل للعبادة.

 

كانت رابعة العدوٌة رحمها هللا ولفت على حد اإلستمامة على هذا الباب، الناس بٌن * لصة : 

تطرفٌن؛ شطح فما عاد ٌبالً ال بجنة وال نار والعٌاذ باهلل وهذا سوء أدب مع هللا، أو صار نظره 

نة والنار ولم ٌعد ٌتحرن لمعنى المعاملة مع خالك الجنة والنار، تحب إنسان ممصور على الج

ٌمول لن خذ هذه العطٌة، أخذت منه الهدٌة.. أوه هدٌة جمٌلة، بدأ ٌكلمن ما عدت تلتفت إلٌه، 

 نادان ما أجبته، ما هذا التصرؾ؟ شؽلتن العطٌة عن المعطً، هذان تطرفان.

 

الحك ٌخافون من تخوٌؾ هللا عباده من النار، وٌطمعون ما هو مسلن أهل الحك؟ مسلن أهل 

فٌما ٌطمع هللا به عباده من الجنة، لكنهم ال ٌعبدونه من أجل ذلن، لهذا لالت رابعة رحمها هللا 

)اللهم إنً ال أعبدن خوفاً من نارن، وال طمعاً فً جنتن، ولكنً أعبدن ألنن أهٌل للعبادة( 

عة، اتمً هللا هذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سؤل هللا الجنة واستعاذ به من سمعها بعض من لم ٌفهم لال ٌا راب

 -فلم ٌفهم -النار، لالت: وأنا أسؤل هللا الجنة بل الفردوس األعلى من الجنة وأستعٌذ به من النار

هذا،  لالت له: ٌا -ما فهم الرجل-لكنها لٌست سبب عبادتً، أنا أعبده ألنً أحبه ألنه أهبلً للعبادة 

أرأٌت إن لم ٌخلك جنة وال ناراً، أما كان أهبلً ألن ٌعبد؟ ما كان ٌستحك أن ٌُعبد؟ أهل للعبادة أو 

 لٌس بؤهل؟؟



 
ٖٔٙ 

 

 

 ولهذا توظٌؾ أوتوجٌه لهذا الفكر والتدبر والذكر إلى معنى المعاملة مع هللا ترلٌن إلى رتبة تبدأ

فٌها بصلتن بالناس تعامل هللا عزوجل أٌضاً، فهمت؟ بصلتن بالناس تعامل هللا عزوجل، أول 

بدأت مع نفسن، نفسن كسلت ذكرتها بالثواب والعطاء انتهضت، تجرأت على المعاصً خوفتها 

ارتدعت، هذا إعمال ثمرة الذكر والفكر والتدبر فً النفس ثم بعد ذلن إعمال هذه الثمار بصلتن 

 ك.بالخل

 

لماذا تحب فبلناً؟ تمول وهللا ظرٌؾ دمه خفٌؾ، أٌضاً الكافر ٌحب الكافر إذا كان ظرٌفاً ودمه 

خفٌفاً ما الفرق بٌنن وبٌنه؟، لماذا تحب فبلن؟ ألنه ٌساعدنً وٌمؾ معً، حتى ؼٌر المإمن نفس 

 الشًء، الكلب الحمار الهرة تحب الذي ٌساعدها أٌضاً ما الفرق بٌنن وبٌن ذلن؟

 

ل تعال ما سمعت عن شًء اسمه الحب فً هللا، والذي ساعدنً؟ نعم أنا أحبه فً هللا ألن هللا تعا

جعله سبباً فً جرٌان الخٌر إلً من لم ٌشكر الناس لم ٌشكر هللا المسؤلة محلولة، المفارلة بٌن 

ه المإمن وؼٌر المإمن ال تجعل ؼٌر المإمن على التضاد ال تلؽً فً المإمن إنسانٌته وبشرٌت

أبداً، لكن المفارلة تضٌؾ على بشرٌة وإنسانٌة المإمن إرتماًء، أنا أحب من ٌحسن إلً، لكن 

، أحب الذي ٌنصحنً ألن هللا أجرى التنبٌه  ًّ لماذا أحبه؟ ألن هللا أجرى االحسان على ٌده إل

على لسانه لً، أحب الذي عنده خفة دم ولطؾ ألن هللا ٌدخل السرور على للبً بسببه، فؤنا 

 حب هذا ألن هللا، وأحب هذا ألن هللا، فحبً لهم من أجل من هللا، صار حباً مرتبطاً باهلل..أ

 

 لمزاح .. -

شخص أضحكنً لكن بشًء محرم ٌنفع ألول أحبه ألن هللا أدخل السرور على للبً بسببه بشًء 

ؾ محرم!!؟ ما أحب هذا، عرفتم الفرق؟، ٌا أخً هذه فلسفة، سٌان أنا أحبه ألن دمه خفٌ

واختصر المسؤلة، نمول ال، أحبه ألن هللا أدخل السرور على للبً بواسطته على ٌده فإذا جاء 

ٌدخل السرور على للبً بما ٌؽضب هللا نحب هذا؟ ال، حتى لو أرادت نفسً أن تتمتع، نكتة 

مضحكة لكن فٌها شًء محرم، ٌاأخً مضحكة ال تثمل علٌنا تكدر تشدد علٌنا، ال ال، أنا أوسع 

هذا لن، هذه النكتة المضحكة بشًء محرم ٌؽضب هللا هل سٌدوم فرحن بها؟ ضحكت  علٌن

نصؾ دلٌمة تضحن أكثر منها دلٌمة دلٌمتٌن تضحن أكثر من خمس دلابك بسبب نكتة؟ ما أظن 

وإال صارت مرضاً، طٌب خمس دلابك أضحكن فٌها وأولات أبكان فٌها فً لبرن ألنن رضٌت 

رام، أولاتاً أبكان فٌها ٌوم المٌامة أولاتا أحرجن فٌها عندما تمؾ أن تسمع الحرام وألررت بالح

بٌن ٌدي هللا وٌسؤلن عن لٌمة السمع التً أعطان إٌاه فؤصؽٌت به بما ال ٌرضٌه، ؼٌبة نمٌمة 



 
ٔٙٗ 

لكنها مضحكة بطرٌمة مضحكة، أنت اآلن ترفض، لماذا؟ ألن اإلضحان هنا لم ٌتصل باهلل لم 

 حظتم الفرق؟ٌكن على وصؾ ٌُرضً هللا، ال

 

 * مزح النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ..

 

الحبٌب ملسو هيلع هللا ىلص كان له من الصحابة صاحباً اسمه نعٌمان ٌُضحن رسول هللا ٌنكت كثٌراً وٌعمل 

ممالب مع الصحابة ولكن بوصؾ فٌه الرضى وٌبلطفهم وٌضحكون، مرة جاء برجل أعرابً 

ٌشكو، ما أحد ٌشتري منً العسل لم ٌُشترى عسلً، لال أنا ٌبٌع العسل ووجد ان االعرابً 

آخذن إلى من ٌشتري منن العسل، أعرابً أول مرة ٌدخل المدٌنة.. أخذه وأولفه على باب 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال انتظر وأخذ العسل ودخل إلى رسول هللا ولال ٌا رسول هللا هذا هدٌة لن 

ً لمد اشترى صاحب هذا البٌت العسل وسٌخرج ٌعطٌن المال، وانصرؾ، ولال لهذا األعراب

خرج رسول هللا فؤمسن به األعرابً ولال أٌن المال، لال أي ماٍل لال مال العسل، لال أهدانٌه 

نعٌمان، لال إنه عسلً، فضحن رسول هللا ولال فعلها نعٌمان أجزلوا العطاء لؤلعرابً، فؤخذ 

 األعرابً ماله.

ً ممالب، لكن لم ٌثنهم ذلن لط على أن ٌكونوا مع هللا كانوا ٌضحكون.. كان فً نكت، كان ف

تؤتً عجوز تمول ٌا رسول هللا ادعوا هللا أن ٌدخلنً الجنة، لال ال تدخل الجنة عجوز، آه ٌا 

 رسول هللا، لال تعودٌن شابة ثبلثة وثبلثٌن سنة عمرن.

 

ونضحن فً اآلخرة ال نضحن  أوجد هذا المعنى لكن على وصؾ ٌرضً هللا نضحن فً الدنٌا

 فً الدنٌا مع أناس ٌضحكونا للٌبلً وٌبكونا كثٌراً، هذه ثمرة إعمال الفكر أثناء التعامل مع الخلك.

 

 معروؾ الناس .. -

إنسان أجرى هللا على ٌدٌه معروفاُ لن مصلحة، مساعدة مالٌة أو وظٌفة أو انماذ من مولؾ أٌاً 

دن لرباً من هللا ما هنان ثالث، ما ٌمكن ان ٌكون حٌاد فً كان، إما أن ٌحجبن عن هللا أو ٌزٌ

التعامل مع البشر، إما أن ٌكون تعاملن مع الخلك ٌزٌدن لربا من هللا أو ٌبعدن عن هللا والعٌاذ 

باهلل إذا لم تتنبه. هذا أحسن إلٌن، من الذي أحسن إلٌن؟ هللا، أجرى هللا اإلحسان على ٌد عبده 

اإلحسان، هللا، هذا فكر، تتكلمون عن المفكرٌن هذا الفكر، أجرى هللا  فبلن فمن الذي أجرى لن

 على ٌده اإلحسان إلٌن.

 

ٌوم من األٌام شخص ٌمول لن أحسن إلٌن لكن ممابل أن تؽٌر شًء بالعمل تؽش ممابل أن تمبل 

ٌر تمرٌرة الشًء الفبلنً بما ال ٌجوز، حرام أو إضرار بالناس أو سرلة أو أكل أموال الناس بؽ
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الحك أو أذى للبشر، كٌؾ تتعامل معه؟ أنت تحبه هو الذي أحسن إلٌن، إذا كنت تنظر من زاوٌة 

فبلن له فضل علً أحسن إلً لد تخجل ها؟ لد تضطر تمضٌها له أو تطمع أن ٌعطٌن مرة ثانٌة 

تمضٌها له، لكن إن كنت تنظر على أن هللا أجرى الخٌر إلٌن على ٌده، كٌؾ هللا سٌجري خٌر 

ٌد فبلن بشًء ٌؽضبه!!! ال وهللا ال أؼضبه أبداً أنا أنتظر الخٌر ِمن َمن؟ من هللا فإذا كنت  على

أنتظر العطاء من هللا أوافك أحداً من خلمه ألن هللا أجرى على ٌده الخٌر على معصٌته؟ على ما 

فٌما وأسؤل هللا ٌؽضبه؟ أنا انتظر منه العطاء إذاً ال أخالفه أبداً، ال!! جزان هللا خٌر أحسنت إلً 

أن ٌثٌبن ولعل هللا ٌمدرنً أن أرد لن المعروؾ ٌوماً من األٌام لكن لن أعصٌه من أجلن أبداً، 

 لماذا ال تعصٌه؟ ألنً أشهد أن هللا ٌعطٌنً على ٌد فبلن ولٌس فبلن الذي ٌعطٌنً.

 

بالضر بإدخال أرأٌتم الفرق بٌن أن ننظر فً معامبلتنا مع البشر على أن البشر ٌستملون بالنفع 

الحزن بإدخال الفرح باإلؼضاب بالخوؾ وبٌن أنهم آلة كما ٌمول بعض العوام عندنا فً 

حضرموت فً الٌمن.. ٌمولون الكون آلة بٌد الجبللة، آالت ٌنفذون ما ٌسٌرهم هللا تعالى به إما 

 عطاء لعباده أو ابتبلًء لعباده..

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

ٌا رب، إذا وصل الممصود إلى للبن تحولت حٌاتن كلها فً  فهمنا؟، هل وصل الممصود؟

معاملتن للخلك لكن الكبلم هذا ممنع صحٌح؟، لكن هنان مسافة بٌن اإللتناع به وبٌن تطبٌمه، 

تعرؾ ما هً هذه المسافة؟ أٌها السابر إلى هللا أٌها المرٌد أٌها الراؼب فً لرب هللا، المسافة 

ع به ولبوله والفرح به وبٌن تحوٌله إلى والع أنت، نفسن، النفس بٌن سماع هذا الكبلم واإللتنا

فمط هً المسافة، متى ما ألبلت على النفس لتطلب ارتماء هذه النفس لتطلب سمو هذه النفس 

اشتؽل على نفسن باهلل عزوجل، انظر كٌؾ ٌتحول هذا الكبلم من معانً تتذولها تعجبن إلى 

 حٌاة تعٌشها.

 

وٌم ألفاظن.. ابدأ روض نفسن، بدل ما تمول فبلن أعطانً، أجرى هللا لً على فً البداٌة ابدأ بتم

ٌد فبلن، أو فبلن رتب كذا، ابتبلنً هللا على ٌد فبلن، فبلن تسلط علً، َسلطه هللا علً بكذا وكذا 

لعل هللا ٌرٌد أن ٌذكرنً، كٌؾ؟؟؟ انتبه للمسؤلة هذه: فبلن مجرم فعل بً آذانً، فبلن سلطه هللا 

إن شاء هللا ٌرفع عنً هذا التسلٌط.. ما الذي ٌترتب على كلمة سلطه هللا علً؟، ال لٌس علً 

االستسبلم للسوء الذي ٌفعله فبلن، ٌترتب على ذلن محاسبة النفس الرجوع إلى النفس، أٌن 

األخطاء التً ارتكبتها؟ أٌن الذنوب التً فعلتها؟ أٌن اإلساءة التً أسؤت بها إلى بعض الخلك 

من هم أضعؾ منً فسلط هللا علً آخر؟ أبدأ أحاسب نفسً لكً أتبصر كٌؾ أرد هذا ربما م

أعوذ برضان من سخطن وبمعافاتن من عموبتن “األذى كٌؾ أستعٌن باهلل على رد هذا التسلٌط 

، هذا سٌوصلنا من هذه المٌادٌن إلى “وبن منن ال أحصً ثناء علٌن أنت كما أثنٌت على نفسن
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لنفس للعمل على ارتماء أنفسنا مستعٌنٌن باهلل عزوجل فً مراتب ترلً مٌدان اإللبال على ا

 النفس.

 

ُئ نَْفِسً إِنَّ النَّْفَس  ٌمولون األنفس سبعة.. أول هذه األنفس، النفس األمارة بالسوء )َوَما أُبَّرِ

اَرةٌ بِالسُّوِء(، ثم تبدأ ترتمً من األمارة إلى اللوامة إلى الملهمة إلى المطمبن ة إلى الراضٌة ألَمَّ

إلى المرضٌة إلى الكاملة هذه سبع مراتب للنفس.. وهو ما ٌؤتً الحدٌث عنه إن شاء هللا عز 

 ر إلى هللا فً مراتب تزكٌة النفسوجل فً المجلس المادم، ارتماء الساب
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خلك النفس لتكون محبل  الحمد هلل الذي ٌلهم نفس اإلنسان فجورها وتمواها، سبحانه عز وجل

ْرِضٌَّةً فَاْدُخلِ  ً لخطابه، فترتمً بهذا الخطاب )ٌَا أٌََّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمبِنَّةُ اْرِجِعً إِلَى َربِِّن َراِضٌَةً مَّ

فًِ ِعبَاِدي َواْدُخِلً َجنَّتًِ(، اللهم صّلِ وسلم على إمام أهل النفوس الكاملة المطمبنة الراضٌة 

نا دمحم، اللهم صّلِ وسلم على إمام أهل تزكٌة األنفس سٌدنا دمحم، اللهم صّلِ وسلم المرضٌة سٌد

على من ال تتزكى نفس مسلم إال بنور متابعته ومحبته سٌدنا دمحم، وعلى آل بٌته وأصحابه 

 وتابعٌهم والتابعٌن لهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن.

 

 

ٌه نور الذكر النابع من للبن إلى هل خاطبت نفسن من المجلس الذي مضى إلى اآلن فً توج

مٌدان الفكر، والعودة بمٌدان الفكر إلى مرتبة التدبر فً كبلم هللا عز وجل، لتتهٌؤ لفهم المعاملة 

 مع هللا حال تعاملن مع خلمه، ما الذي ٌإخرن عن ذلن؟

 

ضبن ربما تتؤثر بكبلم تسمعه بمجلس فتعتزم، ثم بعد ذلن عندما تدخل فً خضم الحٌاة وهذا ٌؽ

وهذا ٌضاٌمن أو هذا ٌإذٌن ٌتبخر أو تؽفل ال ألول ٌتبخر ألن النور ٌبمى بإذن هللا، لكن ربما 

ٌنحجب عنن فً ساعة اإلنفعال معنى التعامل بما كنت نوٌت أن تتعامل به، لماذا؟ لماذا سمعت 

من لبل من دعاة إلى هللا أو لرأت فً كتاب أو استشعرت فً لحظة تفكر أن الِحلم وؼض 

لطرؾ والصبر عند األذى والعفو والصفح عند الممدرة أن هذه خصال رالٌة ٌحبها هللا ا

ورسوله، وأنت كإنسان تشعر أنن تجل صاحبها، ثم بعد ذلن فً اللحظة التً استؽضبت فٌها أو 

هكذا ” ما ازداد عبد بعفو إال عزاً “استثرت ؼاب عنن هذا المعنى ما تذكرته، لن مدة وأنت تردد 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثم لما جاء المحن واستفزن أحد بؤذى واستطعت أن تنتمم منه أردت أن تشفً  لال رسول

ؼلٌلن ما استطعت أن تصبر أو أن تعفو لماذا؟ لماذا أنت ممتنع أن الكذب الٌلٌك بمإمن ال ٌلٌك 

نال هذه بإنسان، لما دخلت صفمة معٌنة وشعرت أنه الرلم كبٌر سٌفوتن لبلت أن تكذب حتى ت

الصفمة، أنت تعرؾ أن هذا خطؤ، أنت فً داخلن ممتنع أن هذا دون، أن هذا انحطاط، لكن 

تحاول أن التراها فً تلن الساعة، لماذاؼـُلبت فً تلن اللحظة؟ لماذا عندما مالت نفسن إلى شا 

ؤجج تشتهٌه وأنت تعلم أنه حرام تعلم أن ضرره كبٌر علٌن فً الدنٌا واآلخرة لكنن فً لحظة ت

الرؼبة ضعفت وانسمت، مع أنن كنت تعلم أن هذا خطؤ أٌن ذهب ذلكم العلم فً لحظة االنفعال 

 بؽرٌزة أو بؽضب أو بطمع؟ ما الذي ؼٌب عنن ذلن االستشعار؟

 

ما الذي جعلن تنسى فً لحظة فتسب وتشتم بؤلفاظ عندما هدأت وسكنت بعد ذلن للت أستؽفر 

نا نمول كبلم ما كنا نرٌد أن نموله، فلماذا للته؟ لال فبلن هو هللا، هللا ٌهدي فبلن، استفزنا خبل

الذي استفزنا خبلنا ألول؛ جعلنً ألول ما لم أكن أرٌد أن ألول، أفبلن جعلن!! معنى هذا أن 
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فبلن تحكـّم فٌن! معنى هذا أن فبلن كان ألوى منن! معنى هذا أنن ضعفت أمام فبلن، صحٌح؟ 

استطاع أن ٌخرجن عما كنت ترٌد أن تبمى علٌه، أنت كنت اعترؾ، لو لم تضعؾ أمامه لما 

ترٌد أن تبمى على الخلك العالً، لم تكن ترٌد أن تسب أو تشتم، كٌؾ نجح فً جعلن تسب أو 

تشتم، كٌؾ استطاع أن ٌُخرجن من حٌزن الذي أنت ممتنع ومإمن بؤنه األرلى، إلى حٌز أنت 

ل درجاته أنا للت لٌس األرلى فً أحسن أحواله، تعلم وأنت تعتمد وتإمن بؤنه لٌس األرلى، بؤل

 ما السبب؟

 

 ؟مشاكل العالم من أٌن 

 

الٌوم عندما نتكلم مع األمة، ما سبب مشاكل المسلمٌن الٌوم وما سبب األذى؟ لال المإامرات 

وأعداء اإلسبلم والتخطٌطات والشرق والؽرب، مإامرات توجد مإامرات والذي ٌمول ال توجد 

على نفسه، لكن هل هً السبب؟ نَصدُق للٌبل، طٌب السبب الحكام واألعمال  مإامرات ٌضحن

، هنان حكام ٌخطإون لكن هل هو السبب؟ …التً ٌعملوها وتصرفاتهم والحكام فعلو وتركوا و

العلماء.. العلماء ٌنافمون ٌداهنون همهم الدنٌا، طٌب حاضر ٌوجد علماء دنٌا لكن هل هذا هو 

ار.. التجار فجار هإالء ألجل الدنٌا ٌحتكرون ٌؽشون ٌإذون الناس ما السبب؟ من السبب؟ التج

عندهم دٌن وال أمانة، والتجار من بمً؟ والعمال؟ أي عمال ما عندهم أمانة لو ؼفلت للٌل عنهم 

ٌهملون الشؽل وال ٌعملون العمل كما ٌنبؽً، والعمال أٌضاً، تعال، معن، ما رأٌن فً 

ن هنان من المزارعٌن من ٌمكن أن ٌموم لكن الٌوم أخذهم الطمع المزارعٌن؟ أٌن المزارعٌن كا

ما عادوا مهتمٌن بالزراعة وال ٌمنعون بالحٌاة البسٌطة التً كانوا علٌها، والمزارعٌن أٌضاً، 

والجٌران؟ وٌن هللا ٌرحم الجٌران الذٌن كانوا ٌتفمدون جٌرانهم اآلن ما سلمنا من أذاهم ما عاد 

ٌولفونها أمام بابنا، ٌإذونا، الصوت العالً أوالدهم ٌنظرون لبناتنا، نرٌد نفعهم؛ سٌارتهم 

الجٌران صاروا نٌران، والجٌران شطبناهم، الحظ باألول العالم، الشرق والؽرب، الحكام، 

العلماء، التجار، العمال والمزارعٌن، وحتى الذٌن حوالٌهم الجٌران، صرنا نمترب اآلن من 

ما رأٌن باأللارب؟ األلارب عمارب، فبلنة عملت سحر على فبلنة، الدابرة شٌباً فشٌباً، طٌب 

وهذان عمل كذا، لماذا مماطع فبلن؟ ٌا أخً خلٌنا نكؾ شرهم أنا ما فً للبً شًء لكن ما أرٌد 

أن أراهم وال أسلم علٌهم، واأللارب!! حاضر من بمً؟ البٌت، ال الجٌران وال األلارب وال..، ها 

ٌم هذا الزمان؟ الحرٌم!، وهللا ما عاد ٌرضٌهم شًء كل ٌوم ترٌد فستان ٌا رّجال ما أخبار الحر

جدٌد ترٌد تعمل كذا ما عاد ٌسمعون الكبلم وٌن كانوا زمان أول..، والحرٌم، طٌب ٌا مرأة ما 

أخبار الرجل زوجن؟ الرجال! أٌن الرجال؟ تصدق فً رجال بهذا الزمان؟ هذا همه ٌاكل 

خبار األوالد؟ أوالد! زمان كانوا أوالد، هللا ٌرحم زمان كنا ما وٌشرب، طٌب ٌا أب ٌا أم ما أ

-نمدر نرفع عٌننا فً عٌن آبابنا وأمهاتنا، الٌوم أبناء هذا الزمان عموق وما فً أدب وال احترام 

لكن خبلص خبلص حاضر واألوالد كذلن راحوا، طٌب ٌا أوالد  -مع أنه فً الحمٌمة من رباهم؟

اآلباء واألمهات هللا ٌرحم جدتً كانت تسهر طول اللٌل لو أنا مرضت واآلباء واألمهات؟ فٌن 

 الٌوم أمً همها تروح الكوافٌرا وتعمل تسرٌحة، وأبوي ٌروح ٌلعب مع أصحابه فً المهوة..!!
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تعالوا، إذاً من الطٌب؟ أنا!!؛ الذات؟؟ العالم كله على سوء وحكامنا وعلماءنا وتجارنا وعمالنا 

ٌنا وجٌراننا وألاربنا والحرمة تمول الرّجال والرّجال ٌمول المرأة واآلباء ٌمولون األبناء ومزارع

واألبناء ٌرمونها على اآلباء، من سٌنتمد نفسه إذاً؟ إذا كانت المشكلة الجمٌع إال أنت، أنت الذي 

 بمٌت صالح فً األرض؟ ٌعنً العالم كله هو سبب إشكال العالم وأنت الصالح الوحٌد فً

 األرض؟

 

تعالوا بنا إذاً ننظر من الناحٌة األخرى، أنت، أنا المتكلم، كم مرة أخطؤت فً حك أبنابً؟ )نبتدأ 

كم من المرات تمر أٌام ٌشتاق ٌرى  -بالدابرة المرٌبة( هذا ولدي موجود هنا ادعوا له بالخٌر

بنا نبدأ ُسنـّة نمد والده ٌصعب علٌه أن ٌجلس معً؟ أتكلم عن نفسً علً الجفري ٌكلمكم، تعالوا 

الذات، والداي جزاهم هللا عنً خٌر الجزاء ٌموالن نحن راضٌٌن عنن وهبنان هلل لكن كم من 

المرات لصرت معهما فً المعاملة، الزوجة كم مرة من المرات لصرت معها فً المعاملة، 

ا ٌنبؽً، األلارب واألرحام، الجٌران بعض الجٌران إلى اآلن لم ألم بواجب التعرؾ علٌهم كم

عبللاتً بالناس بالعلماء كم عالم من العلماء َسِلم من لسانً عندما أختلؾ معه من سوء أدبً 

علٌه؟، لما أتكلم عن التجار كم من التجار َسِلم من تصرفاتً معه؟، كم من الحّكام صدلت معه 

ًّء ودعوت ل ه فً فً النصٌحة، وكم من الحكام حّسنت الحسن الذي صدر عنه ونصحته فً الس

 ظهر الؽٌب بؤن ٌُصلح هللا شؤنه؟

 

 حل مشاكل العالم من أٌن ٌبدأ؟

مع ان الكبلم عن اإلرادة أٌها المرٌد هذا عنوان -الحمٌمة ٌا إخوان أن حل مشاكل العالم 

حل مشاكل العالم تبدأ من هنا من أنفسنا من الداخل )إِنَّ اّلّلَ الَ ٌُؽٌَُِّر َما بِمَْوٍم َحتَّى  -المجالس

ؽٌَُِّرواْ َما بِؤَْنفُِسِهْم( تعلوا نتؤمل َملَحظ فً هذه اآلٌة )إِنَّ اّلّلَ الَ ٌُؽٌَُِّر َما بِمَْوٍم( التؽٌر هنا نـُِسب ٌُ 

إلى من؟ إلى هللا، متى ٌؽٌر هللا ما بموم؟ لال: )َحتَّى ٌُؽٌَُِّرواْ َما بِؤَْنفُِسِهْم( التؽٌٌر الثانً نـَسبه إلى 

الع الذي نعٌشه ٌتؽٌر بؤمر من هللا، متى ٌتؽٌر؟ حتى نؽٌر نحن أنفسنا، طٌب من؟ إلٌنا، تؤمل، الو

تؽٌٌر أنفسنا أال ٌكون بتوفٌك من هللا؟ بلى، ال ٌستطٌع أحدٌ أن ٌؽٌر نفسه إلى األفضل إال بتوفٌك 

من هللا سبحانه عز وجل، إذاً فً المرة األولى نسب التؽٌٌر إلٌه مع أننا مطالبون با لتسبب 

والعنا، وفً الثانٌة نسب التؽٌٌر إلٌنا مع أن التوفٌك من هللا عز وجل فً التؽٌٌر ألن  لتؽٌٌر

التكلٌؾ هكذا ٌبدأ، حتى ٌُؽٌر هللا والعنا وحتى نرى التؽٌٌر فً والعنا نحن بحاجة إلى أن نبدأ 

 بالعمل على تؽٌٌر أنفسنا، فلهذا فً مجلسنا الحدٌث عن تؽٌٌر أنفسنا..
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النفس فً المجلس اللٌلة ٌرجع إلى الؽوص على أسرار حالة النفس وتملبات الحدٌث عن تؽٌٌر 

األنفس، الحك سبحانه وتعالى ذكر النفس مراراً فً كتابه، ووصؾ النفس بؤوصاؾ مختلفة فً 

 كل مرة ٌذكر فٌها النفس..

 

 مراتب النفس

 

 . النفس األمارة :ٔ

أهل التفسٌر على لسان سٌدنا ٌوسؾ صفة األمر بالسوء، على لسان امرأة العزٌز ولال بعض 

اَرةٌ بِالسُّوِء( كنا فً نهاٌة المجلس الماضً ذكرنا أّن  ُئ نَْفِسً إِنَّ النَّْفَس ألَمَّ علٌه السبلم )َوَما أُبَّرِ

كلمة أمارة صٌؽة مبالؽة بمعنى أن النفس تؤمر وتؤمر وتؤمر تستمر بكثرة تؤمر بالسوء هذه فً 

كلُّ مولوٍد ٌولدُ “أّول ما خلمها هللا منذ الوالدة كانت ال تطلب إالّ الخٌر  البداٌة هكذا النفوس، أما

لكن لما تلّوثت فطرة النفس بالشهوة بالطعام بالشراب بالّصلة بالعران بالعبللات ” على الفطرةِ 

بالناس أصبحت معجونة باألمر بالسوء، ألن صفة األنانٌة تبحث دابماً عن شهوتها عن حّظها 

 عن اإلنتصار لذاتها فلهذا تؤمر صاحبها بالسوء.. عن رؼبتها

 

هل أنت ممتنع أن نفسن تؤمر بالسوء؟ ٌاهلل نبتدأ من اآلن، هذه خطوة عملٌة، هل ضبطتها مرة 

من المرات أمرتن بالسوء؟ أحٌاناً، طٌب أحٌاناً ضبطتها وهً تؤمر بالسوء وأحٌاناً؟ كٌؾ فاتن 

آنٌة لد أمتناها نحتاج أن نحٌٌها، أٌّها السابر إلى هللا الضبط هذا؟ تعرؾ لماذا؟ ألن ُسنـّة لر

اشرع ابدأ فً إحٌاء هذه الُسنـّة المرآنٌة، ما هً الُسنـّة المرآنٌة؟ ُسنـّة نمد الذات نبدأ نرّوض 

أنفسنا على أن ٌكون من السهل علٌنا أن ننتمد أنفسنا، كسرت شًء فً البٌت، آسؾ أنا كسرت، 

فً هذا األمر، ال تبحث عن من تـُلمً علٌه خطؤن، ال أصل فبلن ما  ؼلطت بالعمل، أنا أخطؤت

بلّؽنً الطلبٌة، متؤخر، ال أصل فبلن عمل كذا..، ال ال أنت أخطؤت؟ أنا أخطؤت وانتهى األمر، 

وأتحمل مسإولٌة خطبً ال أتولع أن ٌُعفى عنً من لبل الناس، لكن أكون شجاعاً أنا أخطؤت، 

 أبدأ أرّوض نفسً.

 

رق بٌن نمد الذات وجلد الذات؟ جلد الذات أن ٌنتمد اإلنسان نفسه بؽٌر طرٌمة الرتمابها، هذا ما الف

ٌورثها اإلحباط، لكن نمد الذات أن تعترؾ بالخطؤ وتبدأ خطوة لتصوٌب وتصحٌح الخطؤ، تبدأ 

باب تفكر لماذا نفسً أمرتنً بهذا األمر السٌا؟ لماذا أخطؤت فً هذه المسؤلة؟ كٌؾ أؼِلـك هذا ال

السٌا على نفسً؟ تتذكرون الكبلم عن الخواطر؟ كٌؾ َولـََج إلى للبً خاطر السوء الفبلنً من 

النفس ولبلته؟ إذاً هذه النفس بحاجة إلى تربٌة، كٌؾ كان الكبلم فً المجلس الذي تـُحِدث به عن 

تملٌل  الخواطر عن معالجة خاطر السوء خاطر الشر الذي ٌؤتً من النفس، أحد ٌذكر؟ بؤمرٌن:

العلؾ، وتكثٌر العمل، لِلل مشتهٌاتها وتناول المشتهٌات، ما كل شًء تؤمرن تمول حاضر 
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حاضر، ولو فً المباحات، أعطها من المباحات ما تنشط به إلى الطاعة، لكن ال تكن عبدها كل 

ما اشتهت شًء تمول حاضر، ال، لِلل العـَلؾ وكثـّر العمل؛ ألزمها العمل، لومً صلً هذه 

ٌلة صبلة الوتر أحد عشرة ركعة ما لدرت ثبلث ركعات المهم صلًّ الوتر، كلفها الرأي الٌوم الل

جزءاً من كبلم هللا عزوجل، أوه مستثملة.. الربٌه، ال تعّود نفسن أن تعمل فمط عندما تتمتع 

بالعمل، أن تشترط علٌن نفسن حتى تستجٌب أن تكون هً راؼبة ومتمتعة، ستتحول إلى عبد 

ستستمر النفس تؤمر بالسوء تؤمر بالسوء وأنت تستجٌب انظر إلى المنظر حرام نظرت، لنفسن و

لل الكلمة البذٌبة للت، خذ هذا األمر الذي لٌس لن أخذت تعّودت أن تطٌع، لماذا؟ ألنن عّودتها 

من لبل أن تطٌعها فً كل شًء، لكن لو عودتها أن ال تطٌعها فً كل شًء، ما ٌصلح تطٌعها 

ٌصلح ال تطٌعها، وعّودتها أٌضاً أن تلزمها أن تعمل وهً مستثملة، دخل علٌن شهر  فٌه وما ال

رمضان فً أول ٌوم كان عندن حماسة ونشاط صلٌّت التراوٌح إلى العشرٌن ركعة وثبلث 

ركعات، وبدأت تمرأ كبلم هللا، ٌومٌن ثبلثة بدأت تمل، تبحث عن إمام سرٌع أو بدأت تمل 

فت، ال!!، صلً وأنت ماّل، البعض ٌؤتً الشٌطان أو تؤتً النفس فصلٌت بعض الركعات وانصر

تضحن علٌه، تمول ال، الزم تصلً وأنت متلذّذ راؼب، أنت كٌؾ تمابل هللا وأنت ؼٌر..؟ ال 

لابل هللا ٌحبن هللا عزوجل وٌثٌبن وٌرلٌن إذا رآن تـُجهد نفسن من أجله، وهً مستثملة وؼٌر 

،  راؼبة صّلِ أتّمِ

 

ثل الذي كنا نذكره فً تروٌض النفس؟، مثل الحصان الذي لم ٌرّوض، رأٌت منظر تتذكرون الم

من لبل لفارس ٌروض الحصان دابماً ٌحاول أن ٌلمً بصاحبه من على ظهره، الٌرٌد الفارس 

أن ٌركب على ظهره، ٌسمطه مرتٌن ثبلث أربع مرات صحٌح؟ لكن لو ٌؤس الفارس ولال هذا 

مكن أن ٌتروض هذا الحصان؟ ممكن؟ ال، لكن لو أصّر الفارس ما فٌه فابدة خبلص اتركوه، م

مّرة بعد مّرة بعد مّرة، هذا الرفض ٌتحّول إلى ماذا؟ إلى تمبل تمبل تمبل إلى الدرجة التً ٌصبح 

فٌها الحصان ٌفهم الكلمة من صاحبه؛ انطلك ٌنطلك ٌصفـّر أو ٌصفك صفمة ٌؤتً الحصان 

 -بتدرج بمبلحظة-هكذا، أثِمل علٌها بشًء من الطاعات  ٌجري إلٌه، ما السبب؟ ُرّوِض، نفسن

عملت طاعة أثبها، الحصان إذا لبل بعض التروٌضات كالمفز على الحواجز ٌعطٌه صاحبه 

سكـّر صحٌح؟ ٌمول له خذ ٌعطٌه لوز ٌعطٌه حلوى، أن تتعود أن تعطٌها المشتهٌات الحبلل بعد 

نفس تتروض باالستمرار بالذكر والفكر عمل طاعة، هً تتروض بهذا األمر، فإذا بدأت ال

والتدبر الذي كان الكبلم عنها فً المجالس الماضٌة، وبدأت ترّوضها شًء فشًء، بدأت النفس 

بدأت هً تتمبل، فتتحول من النفس األمارة إلى رتبة  -شًء بسٌط -هً تذوق لذة المعاملة

 أخرى،..

 

 :. النفس اللوامة ٕ

اَمِة( أي ألسم، سماها اللوامة، لماذا لّوامة؟ كانت أمارة؛ ٌمول هللا عزوجل: )َوال أُْلسِ  ُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ

دابماً تؤمر بالسوء بالسوء، اآلن صارت تؤمر أحٌاناً بالسوء ثم تلوم صاحبها على السوء؛ أنا 

نا لماذا عملت كذا؟ أنا لماذا البارحة نمت دون أن أصلً الوتر؟ أنا لماذا أطلمت لسانً بالكبلم؟ أ

إٌش ٌلً ٌخلٌنً أمشً مع أصحابً السٌبٌن فً الموضوع الفبلنً؟ لماذا لبلت اإلؼراء بالصفمة 
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الفبلنٌة؟ تبدأ تلوم، فً البداٌة هً لالت لن اعمل هً أعجبها األمر، لكن ثم تنبهت واستٌمظت 

نة، هذه وبدأت تلوم، فلها وجه إلى النفس األمارة ولها وجه إلى النفس الراؼبة فً الخٌر المطمب

النفس اللوامة إذا استمرٌت معها بنفس العبلج الذي عالجت به النفس األمارة، مع زٌادة شًء 

 -مجاهدة-هو التذكٌر بالمعانً، النفس األمارة تحتاج إلى الَسوق بالجلد بالشؽل اشتؽِل للِل العلؾ 

ر، فً هذه الحالة فإذا أصبحت لوامة ساعة تلوم على الشر وتـَُرؼـّب بالخٌر، وساعة تؤمر بالش

أنت تحتاج إلى االستمرار معها فً السوق باإلثمال علٌها، اعملً وأنِت ؼٌر راؼبة واترِن وأنت 

لكن أٌضاً ابدأ خاطبها بالمعانً، أنوار الترؼٌب أنوار الترهٌب التشوٌك  -المجاهدة لها-راؼبة 

ا صوت منشد ٌحرن إلى هللا سبحانه وتعالى، أسمعها صوت لارئ للمرآن بصوت عذب، أسمعه

فٌها همة، رؼبها اجعلها تخرج مع بعض الصالحٌن، لل لها: ما رأٌن ننال رتبة كذا وعطاء 

كذا، خذها إلى مٌدان التدبر فً كتاب هللا، تبدأ ترتمً تتنّور، فإذا تنورت ارتمت إلى الرتبة الثالثة 

.. 

 

 . النفس الملهمة :ٖ

اَها فَؤَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْمَواَها( فإذا بدأت النفس تشعر لال هللا عن هذه النفس )َونَْفٍس َوَما سَ  وَّ

بمعنى االستلهام، ما معنى تشعر بمعنى اإلستلهام؟ تبدأ تستوعب ما ٌجري، تبدأ تمٌز بٌن 

الخاطر الربانً، لّمة الملن، وسوسة الشٌطان، وهواها وحظها كنفس، بٌن االستدراج، بٌن 

تلهم االستبٌان واالستبصار، فإذا وصلت إلى هذه المرتبة استمر فً المثوبة والعموبة، بدأت تس

مجاهدتها وفٌما كان أٌام النفس األمارة، واستمر فً تنفٌسها بالنظر فً المعانً، وزد على ذلن 

إؼرالها فً الذكر، االستؽراق فً الفكر واالستمرار فً الذكر مع الفكر ٌجعل النفس الملهمة 

 على جانب الظـُلمة تبدأ هذه النفس ترتاح لثمرة الخٌر.ٌموى فٌها جانب النور 

 

أحد الصحابة جاء من ببلده وأتعب الراحلة وتعب وخاؾ أن المصطفى ٌتوفى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لبل أن ٌعرؾ 

ٌا رسول هللا! أسؤلن عن عبلمة هللا فٌمن ٌرٌد وعبلمته فٌمن ال ٌرٌد، فمال “الجواب منه، لال: 

لال: أصبحت أحب  -ترٌد تعرؾ حالن مع هللا انظر كٌؾ أصبحت-: كٌؾ أصبحت؟ له النبً ملسو هيلع هللا ىلص

الخٌر وأهله ومن ٌعمل به، وإن عملت به أٌمنت بثوابه، فإن فاتنً منه شًء حننت إلٌه، لال: 

هذه عبلمة هللا فٌمن ٌرٌد وعبلمته فٌمن ال ٌرٌد؛ ولو أرادن باألخرى هٌؤن لها ثم لم ٌبال فً 

 “.أي واد هلكت

 

ما هً العبلمات؟ أحب أحب أفرح أحزن،. ُحب فرح ٌحزن، هذا ماذا نسمٌه أحوال معانً فً 

باطن اإلنسان، فعندما تمون النفس الملهمة ٌرتمً بها صاحب ٌجعلها تعٌش هذه المعانً، أحب 

ٌر، الخٌر وفعل الخٌر أفرح بتوفٌك هللا لً بفعل الخٌر أحزن إذا فاتنً شًء من فعل الخ

اإلؼراق فً الذكر ٌجعل هذه النفس الملهمة تبدأ ترسخ، ما معنى ترسخ؟ تبدأ تستمر على الطاعة 

تستلهم أنوار الطاعة فتستمر تـُعرض عن المعاصً، تـُعرض علٌها المعاصً فتؤباها وتستمر 

 استمرار.. استمرار استمرار.. ماذا ٌحصل لهذه النفس؟
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 . النفس المطمبنة :ٗ

َمنُواْ َوتَْطَمبِنُّ لُلُوبُُهم بِِذْكِر اّلّلِ أاَلَ بِِذْكِر اّلّلِ تَْطَمبِنُّ اْلمُلُوُب( إذا بدأت النفس تطمبن تتهٌؤ )الَِّذٌَن آ

ألن ٌخاطبها هللا، نحن ٌخاطبنا هللا فً كل ٌوم فً كل لٌلة فً آٌة من الذكر تمرأها هللا ٌخاطبن 

َرّبِ اْلعَالَِمٌَن( حمدنً عبدي، أثنى علً عبدي،  فً كل صبلة تصلٌها تتذكرون؟ )اْلَحْمدُ ّلّلِ 

مجدنً عبدي، هللا ٌخاطبنا لكن إذا اطمبنت النفس بدأت تتذوق فً باطنها أثر خطاب هللا 

عزوجل علٌها، لال هللا عزوجل فً معرض هذا البٌان )ٌَا أٌََّتَُها( العرب ٌؤٌهون إذا أرادوا أن 

ْرِضٌَّةً(، فإذا ٌكرموا، ما لال ٌانفس مطمبنة، )ٌَا أَ  ٌَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمبِنَّةُ اْرِجِعً إِلَى َربِِّن َراِضٌَةً مَّ

اطمبنت النفس جاءها خطاب من هللا بالرجوع إلٌه فً حال النفس المطمبنة ٌعتنً صاحب النفس 

، المطمبنة بالرضى عن كل ما ٌؤتً من هللا ٌعتنً بمعنى الرجوع إلى هللا، جاءت نعمة، من هللا

 جاء ببلء، من هللا رضٌت رضٌت..

 

 :. النفس الراضٌة ٘

بدأت النفس ترضى فترتمً إلى النفس ” رضٌت باهلل رباً وباإلسبلم دٌناً وبدمحم نبٌاً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص“ِذكُرن 

 الراضٌة، )اْرِجِعً إِلَى َربِِّن َراِضٌَةً( وإذا عاشت النفس المطمبنة فً بحبوحة الرضى؛ صارت

 راضٌة، جاءها الرضى من هللا..

 

 . النفس المرضٌة :ٙ

ثم إذا جاءها الرضى من هللا صارت مرضٌة لدى هللا، ارتضاها هللا للكمال للمرب منه فصارت 

ْرِضٌَّةً( . ْرِضٌَّةً(، )اْرِجِعً إِلَى َربِِّن َراِضٌَةً مَّ  نفساً )مَّ

 

 . النفس الكاملة :7

(، والكمال هنا هو الكمال الممٌد أما الكمال المطلك فللّه وحده، لال ثم تتهٌّؤ لبلرتماء إلى )الكمال

كُمل من الرجال كثٌر وكُمل من النساء فاطمة بنت دمحم ومرٌم بنت عمران “رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ..” وخدٌجة بنت خوٌلد وآسٌا بنت مزاحم
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 الرزاق المعطً الوهاب المٌوم وصلى هللا وسلم على سٌدنا وموالنا دمحم وعلى آله الحمد هلل

 وصحبه ومن سلن نهجه إلى ٌوم الدٌن.

ٌمولون أن نباشاً للمبور، ومعنى نباش المبور: أي الذي ٌحفر المبور لٌسرق األكفان وٌبٌعها 

لسرلة، سرلة األموات حتى، لماشاً، فً بعض األزمنة من شدة الفمر ُوجد مثل هذا النوع من ا

وزماننا ؼٌر بعٌد اآلن هنان من ٌزور فً بعض البلدٌات وٌحاول أن ٌؽٌر األوراق لٌحول 

الممابر إلى أماكن استثمارٌة دون رعاٌة لحرمة المٌت، على كل ٌمولون أن نباشاً تاب من هذه 

 ٌن اإلمام أبً الٌزٌد السرلة أو الجرٌمة وذهب بعد توبته أو تاب على ٌد شٌخ من أبمة المسلم

 

فبعض الحاضرٌن فً المجلس لالوا للنباش ما هو أعجب وأؼرب ما رأٌت فؤنت تنبش المبور 

فً اللٌل ال شن أنن سترى عجابب وؼرابب، فما هو أعجب ما رأٌت؟ لال نعم أعجب ما رأٌت 

أصحابها أنً نبشت أكثر من ألؾ لبر، فوجدت أكثر من تسعمابة من هذه المبور لد حولت وجه 

عن المبلة، هذه عند أهل العلم عبلمة سلبٌة سٌبة مخٌفة أن ٌُحول وجه اإلنسان عن المبلة نذٌر 

بشإم، فهال المجلس هذا العدد وتؤثروا واستؽربوا واستعظموا المسؤلة ولالوا لئلمام أبً الٌزٌد 

زق، هللا عز وجل ما ظنن فً السبب؟ فمال إن كان ثمة سبب فما أراه إال الشن فً وعد هللا بالر

لد وعدنا بضمان الرزق بل ألسم هللا ٌمول سبحانه وتعالى )َوفًِ السََّماء ِرْزلُُكْم َوَما تُوَعدُوَن 

ثَْل َما أَنَُّكْم تَنِطمُوَن( أحد األعراب من البدو مر بمـُمرىء … فََوَرّبِ السََّماء َواألَْرِض إِنَّهُ لََحكٌّ ّمِ

ٌمرأ هذه اآلٌة فلما لال فورب السماء واألرض إنه لحك، صرخ  فً صبلته ٌمرأ فإذا بالممرىء

األعرابً ؼفرانن من كذبن حتى تحلؾ!!، األعراب ٌستمعون بسجٌتهم بصفاء ونماء تلمٌهم للؽة 

فاألعرابً تعجب كٌؾ أن هللا عزوجل ٌُمسم بربوبٌته للسماء واألرض بصدق ما لال من أن 

ره فً السماء )َوَما ِمن دَآبٍَّة فًِ األَْرِض إاِلَّ َعلَى اّلّلِ الرزق ممسوم، من أن الرزق لد ُضبط أم

ِرْزلَُها( فإذا علمنا ذلن فموضوع مجلسنا هذا أٌها المرٌد السابر إلى هللا عز وجل صلة المرٌد 

 بالرزق..

 

 مشكلة خوؾ الرزق خاصة بمن ؟

 

شترن فٌه الفمٌر والمتوسط والؽنً هـَمٌّ ٌعٌشه الكثٌر من الناس ال ألول فمراء الناس فحسب هـَمٌّ ٌ

والماسم المشترن الذي ٌمكن أن نصنؾ به أصحاب هذا الَهم ال ٌتعلك بوجود المال من عدمه، ال 

ٌتعلك بوجود الوظٌفة من عدمها، ال ٌتعلك باستمرار البلد والتصاد من عدمه، هو أمر ٌتعلك 

عٌش وفمره بٌن عٌنٌه ال ٌستطٌع أن بنفس اإلنسان بداخل اإلنسان، فنجد فً كبار األؼنٌاء من ٌ

ٌنام اللٌل فً بعض األحٌان ٌفكر، احتمال الصفمة تخسر.. كٌؾ أعمل لمستمبلً؟ أخاؾ أن ٌنزل 
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مستواي؟ أخاؾ أن أكون من الفمراء، وإذا نظرت إلى رصٌده فً تلن اللٌلة من المال المسٌل 

لمان على مستمبله المالً، ٌخاؾ الخالص تجد ما ٌزٌد عن المابة الملٌون ومع ذلن ٌبٌت وهو ل

أن ٌكون من الفمراء،. ٌمكن أن تجد الموظؾ الذي ٌؤخذ من المال ما ٌفٌض فً نهاٌة كل شهر 

منه فابض ٌدخره فً المصرؾ ومع ذلن تجد منهم من ٌبٌت للماً على مستمبله من جهة المال، 

أن أتزوج أو أي سبب من تجد الفمٌر من باب أولى تجده ٌبٌت وهو ٌفكر عندي أوالد أو أرٌد 

األسباب محتاج إلى المال، إذاً المسؤلة ال تتعلك بوجود المال من عدمه، هل المسؤلة متعلمة 

بالسن؟ هل مثبلً كبار السن ٌخافون أو ال ٌخافون وصؽار السن ٌخافون أو ال ٌخافون، تجد 

تابج فً الثانوٌة العامة، الشاب الصؽٌر عنده الملك.. مستمبلً!! تجد هنان من ٌبكً لٌلة ظهور الن

تجد من تؤتٌه حالة هستٌرٌة أو ٌحتاج إلى حمنة تخفؾ من التوتر العصبً أو حتى االنهٌار 

العصبً على نتٌجة الثانوٌة العامة، لماذا؟ ٌمول مستمبلً مرهون بهذه، جزع على مسؤلة 

أوصله للزواج المستمبل فً الرزق، تجد الجامعً تجد الخرٌج تجد الذي لد وجد المال الذي 

تزوج وعنده مرتب وظٌفة وخابؾ من مستمبله، تجد الذي بلػ األربعٌن وعنده األوالد تجد من 

هذا السن من ٌخاؾ على مستمبله المالً على الرزق، تجد الشابب الذي ابٌضت لحٌته ولد ستره 

فاً على هللا سابرعمره ولم ٌحوجه إلى أحد من الخلك ومع ذلن ٌشن فً وعد هللا ال ٌزال خاب

 مستمبله فً مسؤلة المال..

 

تجد هذه المشكلة عند العرب والعجم.. مختلؾ البلدان، إذاً ال السن.. ال المستوى المالً.. ٌمٌز 

أصحاب هذه المشكلة، نمول أصحاب المستوى المالً المعٌن عندهم هذه المشكلة أصحاب الفبة 

البلدان الؽنٌة هل ٌوجد فٌها هذا أو البلدان العمرٌة، ال، تجدها فً مختلؾ األعمار، البلدان نمول 

الفمٌرة، تجدها عند جمٌع البلدان من ٌوجد على هذا الحال، إذاً ال تصنؾ فً البلدان بـَِم نصنفها؟ 

بـَِم نـُصنؾ الفبة التً تصبح وتمسً وهً للمة على شؤن الرزق؟ كٌؾ نصنفها ونمٌزها عن 

لمجتمعات تجد المجتمع الخابؾ على المستوى بمٌة الفبات؟ هذا سإال.. تجد على مستوى ا

المالً، تجد من الدول التً تخاؾ على المستمبل المالً، اسمعوا نجد العالم ٌخاؾ على مستمبل 

مشكلة المٌاه والؽذاء، ما الذعر الموجود فً األنفس البشرٌة الٌوم؟ ما المصة؟ لماذا هذا الملك 

، تجده عند أصناؾ البشر، عند التؤمل والنظر كله؟ تجد هذا عند المسلم وتجده عند الكافر

ستكتشؾ أن هذه المشكلة تتعلك بالنفس اإلنسانٌة، تتعلك بمفهوم الطمؤنٌنة والٌمٌن فكلما لوي 

الٌمٌن فً الملب ولوٌت الثمة باهلل عز وجل ولوي تصدٌك وعد هللا فً الملب كلما اطمؤن اإلنسان 

عؾ الٌمٌن باهلل عز وجل وكلما لوي االعتماد على مستمبل رزله، وكلما ضعؾ هذا األمر ض

 على األسباب فً النفوس كلما عـَظم فً هذه النفوس الشن والخوؾ من الفمر.

 

 ماهو الفمر ؟

 

عندما تمرأ فً األذكار النبوٌة من عمل منكم فً المواظبة كما ذكرنا فً مجالس مضت على 

ما ” وأعوذُ بَن مَن الفمر“ أنه استعاذ من الفمر أذكار الصباح والمساء سٌجد أن من أذكاره ملسو هيلع هللا ىلص
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الفمر الذي استعاذ منه رسول هللا؟ أهو للة المال كما ٌعرؾ الناس الفمر؟ الِعوز؟ نحن نعلم أن 

الحبٌب ملسو هيلع هللا ىلص لمً هللا وهو لم ٌشبع من خبز الشعٌر ٌومٌن متتالٌٌن نحن نعلم أن السٌدة عابشة 

ها والسٌدة أم سلمة رضً هللا عنها لد ذكرتا )أن الهبلل ٌُرى والهبلل الثانً رضً هللا عن

والثالث ٌعنً شهرٌن، شهران ٌمران على رسول هللا وال ٌولد فً حجرات رسول هللا نار، ٌعنً 

ال ٌوجد طبٌخ فماذا كنتم تؤكلون؟ لالت نعٌش على األسودٌن التمر والماء(، نحن نعلم أن الحبٌب 

لٌه وآله وصحبه وسلم ما جمع بٌن إدامٌن فً حٌاته، نحن نعلم أن الحبٌب صلى هللا صلى هللا ع

علٌه وآله وصحبه وسلم جاء إلٌه أصحابه ولد شكوا إلٌه شدة الجوع حتى كشفوا عن بطونهم 

فإذا على بطن كل واحد منهم حجر لد ُربـِط لٌضؽط على المعدة فٌخفؾ من ألم الجوع فتبسم 

شؾ عن بطنه الشرٌؾ فإذا به ٌربط على بطنه حجرٌن من شدة الجوع، ما نفسً له الفداء وك

 هذا المعنى؟

 

كٌؾ ٌستعٌذ رسول هللا باهلل من الفمر وٌعٌش فمٌراً بالنسبة للمال ٌعٌش ُمِمبلً فً مالِه؟ مع أنه لم 

عرض علً “ٌكن مضطراً إلى الفمر، لال: ُعرض علً جبل أحد أن ٌكون لً ذهباً فؤبٌت، لال: 

ً لٌجعل لً بطحاء مكة ذهبا، فملت: ال ٌا رب، ولكنً أشبع ٌوما وأجوع ٌوما، فإذا جعت رب

إذاً كان فمره من ناحٌة المال لابماً، كان ” تضرعت إلٌن وذكرتن، وإذا شبعت حمدتن وشكرتن

من عداد الفمراء وكان فمراً اختٌارٌاً لم ٌكن مضطراً إلى ذلن ُعرض علٌه الؽنى المادي فؤباه فلم 

كان ٌستعٌذ باهلل من الفمر؟ إذاً الفمر الذي ٌستعٌذ رسول هللا باهلل منه ال ٌمكن أن ٌكون أبداً نمص 

المال، ولهذا لال العلماء إنما استعاذ من مرض خوؾ الفمر من أن ٌعٌش والخوؾ من الفمر 

 ؼالٌب على عمله..

 

نظر إلٌهم على أنهم شباب الٌوم عندما نجد الهم الذي ٌشؽل عمول من ٌُظن أنهم جادون من ٌـُ 

ٌحملون شٌباً من الجدٌة فً حٌاتهم، أما الؽٌر مبالً هذا فً حال آخر، لكن الذي عنده شًء من 

االجتهاد ما ٌشؽله؟ ٌمول ٌا أخً أفكر فً مستمبلً، لماذا تدرس فً المدرسة وتجتهد لتحصل 

ن أنفسهم فً مستوى عبلمات عالٌة؟ ٌمول لكً أإمن مستمبلً، لماذا تتعب نفسن وٌتعب أهل

الجامعة والتخصص الذي تدرس فٌه؟ لال: لتؤمٌن المستمبل، ما معنى تؤمٌن المستمبل؟ لال تؤمٌن 

المستمبل أي أإمن رزلً، إذاً الملك تجاه تؤمٌن المستمبل وهذا إشكال، طبعاً ال ٌـُفهم من الكبلم 

أمر ٌمربه إلى هللا أن ٌجتهد، ال  لط أنا ال نحث السابر إلى هللا على االجتهاد فً دراسته بل هذا

نثنً من ٌرٌد أن ٌدخل تخصصات بتنوع هذه التخصصات بل هذا لد ٌكون أحٌاناً حكمه 

الشرعً ٌصل إلى فرض الكفاٌة أن ٌوجد من أصحاب اإلتمان لمختلؾ التخصصات من ٌكفً 

فاٌة فً المسلمٌن حاجتهم إلى ؼٌرهم فً هذه التخصصات، الفمهاء جعلوا ذلن من فروض الك

جمٌع المهن واالختصاصات ٌنبؽً أن توجد خبرات مسلمة ال تجعل المسلمٌن عالة على ؼٌرهم 

 ٌتعاملون مع ؼٌرهم ٌستفٌدون من ؼٌرهم لكن ال ٌكونون عالة على ؼٌرهم.
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من ال ٌؤكل من فؤسه ال ٌنطك “* حكمة: كان شٌخنا الشٌخ دمحم متولً الشعراوي رحمه هللا ٌمول 

كون له استمبللٌة ال ٌكون له الحك أن ٌكون له رأي أو لرار أو خٌار هذا واضح، ال ٌ” من رأسه

لكن ما الشًء الذي نعٌبه ما اإلشكال هنا؟ اإلشكال أن هنان فرق كبٌر بٌن من ٌدرس وٌجتهد 

ونٌته فً ذلن أن ٌنال رضوان هللا عز وجل بؤن ٌكفً أمته باباً من أبواب حاجتها بؤن ٌكون 

و لحرفة تكفٌه عوز أن ٌكون عالة على ؼٌره بؤن ٌحصن نفسه ومن ٌعول عن متمناً لمهنة أ

الحرام هذه نٌات تجعل االجتهاد فً الدراسة لربة إلى هللا، لكن اإلشكال عندما ٌكون الممصود 

 من االجتهاد فً الدراسة َوَهم تؤمٌن المستمبل.

 

 فً تؤمٌن المستمبل.. مشكلتان !!

 

 ستمبل؟المشكلة األولى: ما هو الم

ٌمولون اآلن ٌنبؽً أن نكون ذوي بعد فً النظر العالم ٌُخطط إلى خمسٌن سنة ٌنبؽً أن ٌكون 

نحن نتكلم عن هذا األمر، المسلم عنده نظرة مستمبلٌة بعٌدة، ٌخطط …. هنان تخطٌط مستمبلً

 للخمسٌن سنة.. للعشر سنوات.. للخمس سنوات.. لؤلشهر.. نعم، لكن هو أٌضاً ٌخطط إلى ما ال

نهاٌة لمبلٌٌن السنٌن التً ال تنمضً التً الموت ما هو إال انتمال من مرحلة إلى مرحلة أخرى 

فٌها، فالمستمبل بالنسبة للمإمن لٌست السنوات الملٌلة التً ٌعٌشها فً الدنٌا المستمبل بالنسبة 

 للمإمن نظرة بعٌدة هذه واحدة.

 

 المشكلة الثانٌة : من أٌن ٌؤتً الرزق ؟

ٌُجـِد وٌَجتهد فً الدراسة أو فً الوظٌفة ِلَوهم أن ذلن تؤمٌن للرزق الذي ٌسمٌه أن الذي 

المستمبل ٌمع فً خطر كبٌر فً مشكلة كبٌرة فً سٌره إلى هللا، ألنه أصبح ٌعتمد بؤن الرزق 

ٌؤتً من جهده، أن الرزق ٌؤتً من عمله من شهادته من وظٌفته وٌنسى مسؤلة مهمة جداً وهً 

من هللا، لبل أن تستدرن علً أو تنتمد تمول ماذا تمول؟ نعم الرزق ٌؤتً من هللا  أن الرزق ٌؤتً

ولكن األسباب، نمول نعمل باألسباب، ولبل للٌل كنا نمول ٌنبؽً أن تجتهد األمة وتنتهض وال 

 تكون عالة على ؼٌرها هذا متفك علٌه، لكن انتظر ركز للٌبلً..

 

ٌن األخذ بالسبب وهو عبادة وبٌن االعتماد على السبب وهو أٌها السابر إلى هللا هنان فرق كبٌر ب

معصٌة، إن أخذت باألسباب طاعة هلل ألن هللا جعل األسباب ُسنـّة كونٌة، تشتؽل تحصل مال 

تجتهد تحصل زٌادة هذا سبب كونً، لكن هل أثناء شؽلن تنتظر النتٌجة من جهدن وتعاملن مع 

تٌجة من هللا؟ هذه فلسفة ما هنان فرق؟؟، هنان فرق الناس على أساس هذا الجهد أو تنتظر الن

انتبه فرق كبٌر ٌترتب صدق سٌرن إلى هللا، ٌترتب علٌه ارتماإن فً مراتب الٌمٌن، ٌترتب 

 علٌه حسن خاتمتن عند الموت..
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أتعرؾ ما الفرق؟ ترٌده عملٌاً كٌؾ ٌظهر الفرق؟ ٌظهر عملٌاً عندما ٌكون المجال الذي تنتظر 

ب العمل، ربٌس الشركة، مدٌرن، الشركة التً تتعالد معها أو تعمد صفمة تتبادل منه الرزق ر

معها التجارة، أخذت أنت باألسباب على أحسن ما ٌكون ثم بعد ذلن حصلت مشكلة هذه المشكلة 

بسبب أن المسإول عنن ٌرٌد منن أن تؽض الطرؾ عن جزبٌة ال تتناسب مع األخبلق وال مع 

أو ترضى عن ؼش أو تسكت عن مواصفات ؼٌر صحٌحة ممكن أن  الدٌن حرام، تسرق فٌها

تسمط بسببها عمارة وٌموت فٌها خلك وٌمول لن إن لم توافك أطردن من العمل ما ٌكون رد 

ال … فعلن؟ طبعاً الذي ٌوافك على أن ٌسكت على مثل هذه الجرٌمة ال ٌعتبر نفسه سالكاً أصبلً 

ٌبدأ فً السلون، أنا أتولع من السابر إلى هللا أن ٌرفض بد ٌرجع ٌعٌد النظر وٌتوب إلى هللا حتى 

لكن الكبلم على أي حالة ٌبٌت بعد أن ٌرفض؟، رفضت وللت أبداً هذا حرام أنا ال أرضى أن 

أعصً هللا عز وجل فً أخذي ألسباب الرزق، وتنتظر فً الٌوم التالً أن ٌصدر لرار بطردن 

لن اللٌلة؟ إن بت هانىء البال مرتاح ؼٌر مبالً من العمل بسبب مبادبن وموالفن، كٌؾ تبٌت ت

فمعنى هذا أنن كنت تؤخذ باألسباب لكن للبن كان ٌعتمد على المسبب ألنن كنت تنتظر الرزق 

من هللا فلما تؽٌرت األسباب ما تؽٌر شًء، هللا موجود لما جاء تهدٌد باضطراب األسباب لم 

أن الرزق سٌؤتً من هذا السبب، طٌب لماذا ٌخفن هذا التهدٌد ألنن فً األصل لم تكن تعتمد 

كنت تتعب نفسن بالسبب؟ كنت تتعب نفسن بالسبب ألن هللا أمرن باألخذ باألسباب،واضحة؟، 

أما إذا بت فً اللٌل تفكر آه، مشكلة، ولو طردنً أٌن أجد شؽل؟ الٌوم فً أزمة أعمال،أنا ممبل 

د شهرٌن، أو تزوجت وعندي أوالد، دفع على فتح بٌت جدٌد، أنا ممبل على زواج.. والزواج بع

المسط لؤلوالد بعد كذا، مستمبلً.. ماذا أعمل؟، هل ستمبلنً شركة أخرى؟ هذا الملك ٌدل على 

أنه عندن مشكلة فً االعتماد على هللا، لكن أنا بشر! أنا أكلمن كبشر ما كلمتن كمبلن، لكن 

 أن تكون مرٌداً للمرب من هللا إذاً ال الفرق بٌنن وبٌن بمٌة البشر أنن لررت أن تسٌر إلى هللا

ٌنبؽً أن تهتز فٌن شعرة، لماذا؟ مرة أخرى ألنن لم تعتمد لط على األسباب فً الرزق أنت 

تتمن األسباب على أحسن مستوى لكنن تعتمد على المسبب هلالج لج، فً أكثر من مجلس فً ؼٌر هذا 

لس ٌمرب الصورة جداً وٌبٌن الفرق بٌن البرنامج كنا نضرب مثبلً أحب أن أكرره فً هذا المج

 إتمان السبب وبٌن مشكلة االعتماد على السبب .

 

* لصة : الولد الصؽٌر الذي لال لوالده: أبً أرٌد أن أشتري حلوى لال لم إلى الدكان لكن تتمن 

 العد إلى عشرة؟ لال نعم أتمن العد إلى عشرة فؤخذه إلى الدكان المتجر ثم لال هٌا ٌا ولد عد،

( فمال األب لصاحب الدكان : أعطه، الولد ٓٔ، 9، 8، 7، ٙ، ٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔفمال الولد : )

أخذ الحلوى وتمتع بها بعد أن عد إلى العشرة بجدارة، لو لم ٌعد إلى العشرة كان من الممكن أال 

ما كلم ٌعطٌه أبوه لكن هل كان العد للعشرة هو ثمن الحلوى؟ الٌوم الثانً جاء الولد إلى الدكان، 

، ٗ، ٖ، ٕ، ٔأباه، ماعاد رجع إلى أبٌه راح إلى األسباب ولؾ إلى صاحب الدكان ولال :عماه )

( فؤجابه البابع : أٌوه!؟ فكرر الولد العد إلى العشرة، لال له أٌوه!؟ لال أنا ٓٔ، 9، 8، 7، ٙ، ٘

نا لم أعطن امس عدٌت لن للعشرة فؤعطٌتنً الحلوى اآلن أعطنً الحلوى فمال له : ٌا ولدي أ

الحلوى ألن ثمنها العشرة أعطٌتن العشرة ألنن امتثلت ألمر أبٌن وأبون طلب أن أعطٌن وأنا 

امتثلت أمر أبٌن سمعت كبلم أبون وأبون الذي أمرنً ان اعطٌن الحلوى وانا امتثلت أمر أبٌن، 
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شؽل ونعتمد أن وهلل المثل األعلى األسباب كالعد إلى العشرة والرزق مثل الحلوى هذه، فعندما نن

األسباب هً التً ٌؤتً منها الرزق اعتمدنا على العد إلى العشرة ولم نعتمد على طاعة من أمر 

صاحب المتجر أن ٌعطً الحلوى، هل المثل هذا أوصل شًء من التوضٌح؟ هذه مشكلة فرد، 

هللا مع مشكلة أسرة، مشكلة مجتمع، مشكلة أمة لضٌة الٌمٌن بالرزق، كٌؾ نتعامل فً سٌرنا إلى 

 موضوع الرزق؟

 

مر الكبلم عدة مرات أن نـُتمن األسباب لكن المشكلة كٌؾ للوبنا مع هذه األسباب؟ حتى نتحمك 

برتبة أي بدرجة نصعدها نحن هذا المعنى الذي البعض ٌراه عالٌاً ٌحتاج إلى شؽل حتى ٌصل 

من األسباب: أسباب حسٌة وأسباب  إلٌه، أول درجة أن نفمه فً األسباب نفسها أن هنان نوعان

 معنوٌة ..

 

 . األسباب الحسٌة :ٔ

هً التً نعرفها وتعرفونها )الشؽل، الوظٌفة، التجارة، البٌع، الشراء، االستعداد للشهادة 

 بالدراسة( هذه تسمى أسباب حسٌة.

 

 . األسباب المعنوٌة :ٕ

ْدَرارا َوٌُْمِدْدُكْم االستؽفار، )اْستَْؽِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َؼفَّا ٌُْكم ّمِ راً( لو استؽفرت؟ )ٌُْرِسِل السََّماء َعلَ

بِؤَْمَواٍل َوبَنٌَِن َوٌَْجعَل لَُّكْم َجنَّاٍت َوٌَْجعَل لَُّكْم أَْنَهاراً( إذاً وعد هللا أهل االستؽفار بالرزق، هذه 

عندما ٌؤتٌن الملك من واحدة ما نصٌبن من االستؽفار عندما تشعر أنن محتاج إلى الرزق، طٌب 

الرزق ابدأ باألسباب المعنوٌة مع األسباب الحسٌة، اجعل لن ورداً من االستؽفار أٌها المرٌد 

وأنت مستشعر بؤن هذا االستؽفار مع ما ترجوه من المؽفرة من هللا سٌكون سبباً فً تٌسٌر 

 الرزق هذه واحدة.

 

أنها ستكون سبباً فً تٌسٌر الرزق حتى أن بعض السلؾ لما سورة الوالعة كل ٌوم، جاء عنه ملسو هيلع هللا ىلص 

أوشن على الموت سؤلوه ماذا خلفت ألبنابن؟ لال سورة الوالعة، السورة من أسباب تسٌسر 

ا تَْحُرثُوَن  ٌْتُم مَّ الرزق، أٌضا من أسباب تموٌة الٌمٌن فً الموضوع ألنه فً سورة الوالعة )أَفََرأَ

اِرُعوَن أَأَنتُْم تَْزَرُعونَهُ أَ  لَْو نََشاء لََجعَْلنَاهُ ُحَطاماً( بعد  -البعض ٌمول بلى أنت ٌا رب-ْم نَْحُن الزَّ

ٌْتُُم اْلَماء الَِّذي تَْشَربُوَن أَأَنتُْم أَنَزْلتُُموهُ ِمَن اْلُمْزِن أَْم نَْحُن اْلُمنِزلُ  وَن لَْو ذلن ماذا لال سبحانه )أَفََرأَ

لَْوال تَْشُكُروَن( ٌُعلمنا هللا فً هذه السورة كٌؾ ننسب األمر إلٌه، إذاً هنان نََشاء َجعَْلنَاهُ أَُجاجاً فَ 
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شًء اسمه األسباب المعنوٌة عندما نؤخذ بها نكون لد ارتمٌنا إلى درجة بٌن النظر إلى األسباب 

الحسٌة وبٌن معنى إتٌان الرزق من الرزاق ألنن بدأت تعتمد أن اللجوء إلٌه باالستؽفار بمراءة 

 ورة الوالعة ..س

 

بالصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمد ورد أنها سبب فً تٌسٌر الرزق بهذه األسباب المعنوٌة من األذكار 

أنت تعملها وأنت تعتمد أثناء عملها أنها تكون سبباً فً حصول الرزق، إذاً أنت بدأت تربط 

مل أو التخطٌط للعمل أو الوظٌفة األسباب بالمسبب سبحانه وتعالى، لكن مجرد الذهاب إلى الع

أو الشهادة األسباب هنا مرتبطة بمن؟ بن، هً ال شن مرتبطة باهلل لوال توفٌك هللا ما نجحت فً 

الدراسة ولوال توفٌك هللا ما لبلون فً العمل، هنان من عندهم شهادات أعلى من شهادتن 

توفٌك هللا عز وجل ما نجحت وٌعملون أعمال فً ؼٌر مجالهم أطباء ٌسولون تكاسً أجرة لوال 

الصفمة ما ارتفعت الشركة التً أنت فٌها لكن هذه تخفى أثناء السٌر، الٌومٌات تجعل اإلنسان 

تؽٌب عنه هذه األمور فٌشعر أن المسؤلة كلها متعلمة بجهده، ٌمول بعََرلً، لكن لما ٌشرن عرله 

 ً ، أصبح ٌعتمد على شًء له صلة وجهده مع معنى االلتجاء إلى هللا عز وجل ٌرتمً شٌباً فشٌبا

بمعنى االلتجاء إلى هللا هذا دور األسباب المعنوٌة لٌفمه اإلنسان بٌن األخذ بالسبب واالعتماد 

على السبب، الحدٌث عن الرزق مهم أٌها السابر إلى هللا لهذا لن تكفٌه هذه الحلمة لن ٌكفٌنا هذا 

 المجلس وسنتكلم مرة أخرى عن مسؤلة الرزق .

 

 ؾ من هذا المجلسننصر

 

لبل أن نختم هذا المجلس أرٌد من كل واحد منا )طالب فً المدرسة، موظؾ، تاجر، عامل، 

خادم، مزارع( أٌاً كان من اللٌلة هذه ٌبدأ ورده من األسباب المعنوٌة فً الذكر لتحصٌل الرزق 

: 

 

رب اؼفر لً “مرة( كل ٌوم ولٌلة ٓٓٔكم مرة ستستؽفر فً الٌوم واللٌلة؟ تستطٌع تواظب )

هذه من استؽفاراته ملسو هيلع هللا ىلص مابة مرة لو معن مسبحة وأنت أو ” وتب علً إنن أنت التواب الرحٌم

 السٌارة فً الباص تنتهً منها بسهولة..

 

تواظب على سورة الوالعة كل ٌوم وللبن معتمد أنها سبب لتحصٌل الرزق مع إتمانن لمجال 

مرة للنا مع إتمان العمل؟ لعل الناس تفهم حتى ال ٌُخلط األمر  عملن ال تتراجع عن ذلن ذرة، كم

تتذكرون فً السنة ” إن هللا ٌحب إذا عمل أحدكم عمبلً أن ٌتمنه“وٌُدعى إلى عدم إتمان العمل 

الماضٌة كنا فً هذا الجامع نـُلمً دروساً بعنوان إتمان.. تتكلم عن إتمان العمل، الكبلم اآلن عن 

كٌؾ عملن هذا ٌوصلن إلى هللا ال ٌمطعن عن هللا تعالى الدرجة األرلى ” مرٌدأٌها ال“ماذا؟ عن 
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مرة( من الصبلة على النبً ٓٓٔعلى ) –اآلن،سنحافظ على االستؽفار على سورة الوالعة، 

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.

 

ة حصلت سنبدأ نفكر إذا رجعنا هذه اللٌلة إلى أنفسنا كم مرة شككت فً وعد هللا بالرزق؟ كم مر

موالؾ أنستنً أنً عبد وأن الذي ٌرزلنً هللا، كم مرة عندما جاءت هذه اإلختبارات هذه التً 

 تزلزل الناس ثبت فٌها؟

 

لماإنا إن شاء هللا فً المجلس المادم الستكمال الحدٌث حول الرزق بعد أن تكون لد لرأت هذا 

للهم وّسع أرزالنا وحّسن أخبللنا الورد وبدأت تتصل باألسباب المعنوٌة مع األسباب الحسٌة، ا

 وصلى هللا على سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه والحمد هلل رب العالمٌن.
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الحمد هلل الذي ال ٌخلؾ وعده، الرزاق الذي تكفل لخلمه بالرزق وضمن لهم إٌاه، لكنه كلفهم 

اً لرضوانه، اللهم صل وسلم على أعظم معلم دلَّ بحسن عبادته واإللبال على عمارة األرض طلب

 علٌن سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى ٌوم الدٌن..

ٌا من استمع إلى الدرس الماضً وشاهده، هل ابتدأت بؤخذ األسباب المعنوٌة للرزق مع لٌامن 

عزوجل؟ هل اتخذت باألسباب الحسٌة؟ هل لرأت البارحة سورة الوالعة؟ هل استؽفرت هللا 

ورداً من الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص؟ إن فعلت بدأت تخطو نحو تحمٌك الٌمٌن فً للبن بؤن ترتبط 

 باألسباب الحسٌة والمعنوٌة.. ما رأٌن أن نزٌد فً هذا المجلس خصلتٌن..

 

لصبلة على الحبٌب معنى تفكر فٌه أثناء تبلوتن لسورة الوالعة أثناء اإلستؽفار وا الخصلة األولى

ملسو هيلع هللا ىلص، تعرؾ ما هو هذا المعنى؟ أن تنتظر أن ٌكرمن هللا بالرزق بعد هذه المراءة كما تنتظر أن 

ٌكرمن بالرزق بعد انتظامن على عملن أو أخذن للصفمة، أي أن تعول وتنتظر من فضل هللا 

ألسباب الحسٌة هذه واحدة، فً أخذن بهذه األسباب ما تنتظره من فضل هللا بعد أن تؤخذ با

واضحة؟ ما ألرأ سورة الوالعة وانتهت المسؤلة، ألرأ وأنا مطمبن، لرأت سورة الوالعة وأخذت 

باألسباب الحسٌة لن ٌخٌبنً هللا عزوجل سٌكرمنً هللا بالرزق، سٌكون عندن نسبة من التعوٌل 

 باألخذ بهذه األسباب على فضل هللا ..

 

تكلم على أن نؤخذ باألسباب المعنوٌة بجانب األسباب الحسٌة صحٌح؟ نحن كنا نالخصلة الثانٌة 

تعالوا نـَمِلب المسؤلة نبدأ من األسباب الحسٌة هل من الممكن أثناء األخذ باألسباب الحسٌة أن 

أنتظر نتابج ؼٌر المال ؼٌر الرزق الحسً؟ هل من الممكن وأنت تداوم فً عملن فً وظٌفتن 

درسن أو تضرب بفؤسن فً األرض أو تعمل على منشارن أو فً أي أو تعمد صفمتن أو تراجع 

سبب من أسبابن الحسٌة لتحصٌل الرزق أن تنتظر شًء آخر ؼٌر المال بجانب المال؟ أنت 

تنتظر من الصفمة ماالً، تنتظر من العمل ماالً، تنتظر من الوظٌفة ماالً، هل ٌمكن أن تنتظر 

ن ؼٌر المإمن، تنتظر المؽفرة مثبلً نعم ٌمكن أن شًء آخر ؼٌر المال وٌكون فرق بٌنن وبٌ

من أمسى ” من أمسى كاالً من عمل ٌده أمسى مؽفوراً له“تنتظر المؽفرة جاء فً الطبرانً 

ًً لام واجتهد من الصباح واشتؽل طلباً للرزق الحبلل وواظب على صلواته ولم ٌرتكب  ًً كاالً

أحداً لم ٌؤخذ ربا مشى على الصراط حراماً فً رزله لم ٌؽش لم ٌسرق لم ٌرتشً لم ٌرشً 

المستمٌم وعاد إلى البٌت متعب من العمل مجهد إن كان نوى عند الصباح لبل الخروج إلى 

العمل أن ٌنال رضوان هللا بؤن ٌموم بواجبه باألخذ باألسباب وأن ٌكفً نفسه ومن ٌعول أن 

 ٌكونوا عالة على ؼٌره فً الرزق.
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بض مالن وذهبت واشتؽلت ورجعت متعب إلى البٌت، ترجع )هذه نٌات( نوٌت الصدلة من فا

وأنت منتظر المال نتابج العمل صفمة تسلم أو بضاعة تسلم، لكن حلن وأنت داخل إلى البٌت 

تمول: الحمد هلل أنً أبٌت وأنا أنتظر المؽفرة هذه النٌلة انتظرت فً األسباب الحسٌة نتٌجة ماهً 

تعلمنا فً المجلس الماضً من األسباب المعنوٌة نتٌجة معنوٌة رزلاً معنوٌاً، وانتظرت كما 

حسٌة وهً حصول الرزق، لمت واشتؽلت فً عملن وفً المساء آوٌت إلى الفراش منتظر 

المؽفرة لرأت سورة الوالعة استؽفرت هللا صلٌت على النبً ملسو هيلع هللا ىلص األصل، أن هذه التبلوة 

تظر منها؟ حسنات، المؽفرة، الرضوان، المرب من واإلستؽفار والصبلة على الحبٌب ماذا تن

الحبٌب ملسو هيلع هللا ىلص، النتابج هذه حسٌة أو معنوٌة؟ معنوٌة فً اآلخر، طٌب أنت أخذت بؤسباب معنوٌة 

وانتظرت مع النتابج المعنوٌة نتابج حسٌة، وهنان هنان فً اآلسباب الحسٌة اشتؽلت وعملت 

( نتابج معنوٌة، هذا ٌورثن بالتدرٌج إن استمرٌت وواظبت انتظرت مع النتابج الحسٌة )المال

على ذلن طمؤنٌة تجاه الرزق، كان الناس بالسابك عندما كنا نمول الطعوا عبلبك للوبكم 

باألسباب، أدوا األسباب وانتظروا النتٌجة من المسبب نضرب المثل ٌكون الكبلم واضح لكن 

نمتنع به لكن عندما ندخل فً دوامة الحٌاة تختلؾ  حتى نتحمك به فً باطننا صعب، نتؤثر بالكبلم

المسؤلة، ابدأ هذا العمل، هذا اآلن جهد ٌرلٌن تحصل نتٌجة تراكمٌة ٌعنً شًء فشًء تنبت هذه 

النتٌجة، مثل ما تنبت الزرعة وضعت بذرة وسمٌتها وسمٌتها ما تبلحظ أنت الفرق لكن تنبت 

 شًء فشًء حتى تصٌر شجرة.

 

 شجرة الٌمٌن

 

ا شجرة الٌمٌن تنبت بالملب بهذه السمٌا باألخذ باألسباب الحسٌة وانتظار النتابج المعنوٌة مع هكذ

المال الحسً، واألخذ باألسباب المعنوٌة مع انتظار نتابج حسٌة مع النتابج المعنوٌة تبدأ ترتمً 

لى، وعندها فً فهم كٌؾ ٌؤتً الرزق، ٌبدأ فً للبن إحساس نور بؤن الّرزاق هو هللا سبحانه وتعا

ٌبدأ باطنن ٌتحصل على لوة، هذه الموة هً لوة الثمة باهلل عزوجل تورث فً للبن سكوناً 

رسوخاً ال تستطٌع بسببه الدنٌا وأسبابها أن تشؽل للبن ٌمكن أن تشؽل عملن فً التفكٌر كٌؾ 

كن أن ترتب الصفمة أو العمل أو الدراسة، ٌمكن أن تشؽل ولتن فً دوام العمل أو الدراسة، ٌم

تشؽل جهدن بدنن لكن ال ٌمكن أن تشؽل للبن، ألن الدنٌا ال ٌمكن أن تكون فً للب السابر إلى 

 هللا أبداً.

 

ثم إذا تحول هذا األمر إلى ثمة باهلل ٌبدأ دورن أٌها المرٌد ٌنتمل من مرحلة اإلنسان الذي ٌتؤثر 

فكر هل ٌبٌع دٌنه أو ال ٌبٌع عند بما ٌفد علٌه، الذي ٌمكن أن ٌتزعزع إٌمانه عند الصفمة، ٌمكن ٌ

التهدٌد، ٌمكن أن ٌهزم أو ال ٌهزم، تتحول إلى إنسان على ٌدن ٌثبت هللا للوب الخلك، ٌبدأ الناس 

ٌتعاملون معن ٌمول لن ٌمكن هذه الصفمة لو عملت كذا ٌكون، تمول ال الرزق من هللا فالذي كان 

مثله كان سٌؤتٌنً بالحبلل لو صبرت فمط  سٌؤتٌنً من الرضا بالحرام بإستعجال الرزق بالضبط

هذه المضٌة، ما كـُتَِب لن أن ٌؤتٌن رزلاً سٌؤتٌن مهما كانت األسباب مهما كانت األحوال ما 
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كـُتَِب سٌؤتٌن، لكن إما أن ٌؤتٌن بطرٌك الحبلل إذا وثمت باهلل وثبت وصبرت وإما أن تستعجل 

! ؼِضب هللا علٌن ُمِسخـَت البركة فً رزلن وٌؤتٌن بطرٌك الحرام، وإذا جاءن بطرٌك الحرام!

ظهر األذى فً نفسن وأوالدن وأهلن وذرٌتن وأحوالن كٌؾ ستمدم على هللا ضاع السلون 

 ضاع السٌر إلى هللا عزوجل فّوَت سٌرن إلى هللا هذه واحدة..

 

 * لصة : ٌنتمل األمر إلى من حوالٌن ٌبدأ الناس ٌتعاملون معن فٌتؤثرون بما تمول وحجة

صاحب الٌمٌن ال ٌمكن أن تمؾ أمامها أوهام المتشككٌن أبداً، تتذكرون لصة سٌدنا عمر بن 

الخطاب رضً هللا عنه عندما لام ٌتفمد الرعٌة فسمع امرأة تكلم ابنتها وهما ٌبٌعان اللبن فً 

تمول ، ف-تؽـُش اللبن-النهار تمول: هٌا ٌا بنٌة لبل أن ٌطلع النهار ونفتضح اخلطً اللبن بالماء 

لها ابنتها: ٌا أماه إن أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب نهى عن خلط الماء باللبن، لالت: أي بنٌة 

إن عمر بن الخطاب لد نام فً بٌته وهو ال ٌرانا، فمالت لها: ٌا أماه، نعم إن عمر الٌرانا لكن 

 رب عمر ٌرانا.

 

ابنه أن ٌتزوج هذه الفتاة فً  الناس تعرؾ هذه المصة أكثركم وتعرفون أن سٌدنا عمر أشار على

الٌوم الثانً وأنها جدة عمر بن عبد العزٌز الذي أعاد الخبلفة إلى نصابها بعد الظلم الذي سبمه، 

الشاهد هنا لٌس فً المصة المؤلوفة والنتٌجة المؤلوفة وإن كانت هذه فوابد لها عبللة بطلب 

تحولت من بابعة لبن إلى زوجة إلبن  الحبلل أن الحبلل ٌعطً البركة باألبناء تٌسٌر األسباب

أمٌر المإمنٌن، لكن هنا مسالة عندما كانت أمها عندما كانت أمها تنالشها الحظوا عندما كانت 

أمها تنالشها، أمها تمول لها اخلطً البنت تمول..ال هذا حرام نهى أمٌر المإمنٌن أن نخلط اللبن 

اومة ٌا بنٌة إن عمر ال ٌرانا، ماذا كان رد بالماء، أمها بدأت تجٌب حجة.. تماوم.. عندها مم

البنت؟ لكن رب عمر ٌرانا إن هللا ٌسمع وٌرى هل استطاعت األم أن تجادل ال لماذا؟ هل 

استطاعت أن تماوم ال!! ألن حجة الحك إذا صدرت عن لسان امتؤل للب صاحبه بالٌمٌن ال ٌمؾ 

 أمامها شًء فً الوجود..

 

 لٌومأصوات المسلمٌن واحتجاجتهم ا

 

تعرفون لماذا الٌوم احتجاجات المسلمٌن ال تبلػ مداها فً العالم؟ ألنها أصوات أحٌاناً تكون 

عالٌة ٌنملها التلفاز واإلعبلم، صرخات أحٌاناً تتحول إلى أعمال ولد ال تكون صاببة ولكن لماذا 

كلم لكن تعال أٌن ال تبلػ للعالم؟، ألن األعداء ٌمنعون وصولها واإلعبلم، تعال نحن نعرؾ هذا ال

شهودن لمدرة هللا عز وجل؟ أٌن استشعارن لمعنى أن هنان شًء ٌضاؾ للمعادلة فً اإلشكال 

بٌننا وبٌن من ٌعادٌنا وهً معادلة أن معنا نصرة هللا لكن إذا فمدناها؟! نعم!! تعود المسؤلة 

ستجلب معنى لؤلسباب مرة أخرى، هم ألوى عندهم إعبلم تخطٌط نعم.. لكن إذا استطعنا أن ن

نصرة هللا كٌؾ ترجح الكفة؟ أخذنا األسباب بما نستطٌع وأتمنا ما نستطٌعه هم أخذوا بؤسباب 
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أضعاؾ ما نستطٌع صارت الكفة لهم راجحة ثم أضٌؾ فً كفتنا نصرة هللا ماذا ٌصبح، لكن 

عد فٌها لماذا لم تضؾ إلى كفتنا نحن نصرة هللا عزوجل؟ أحد أسبابها مسؤلة الٌمٌن، لهجتنا لم ٌ

الصدق الذي ٌسطو على الملوب بسطوة الحك، عندما نمرأ فً كتاب شمابل الحبٌب المصطفى 

ما لال ” كان رسول هللا أصدلهم لهجة“ملسو هيلع هللا ىلص بعض الصحابة ٌصؾ سٌدنا دمحم ماذا ٌمول فً وصفه 

صادق ما ٌمكن أصدلهم حدٌثا هنا أي أن نبرة صوته ولهجته تشعر الذي ٌستمع أن الذي ٌتكلم 

أن ٌماوم ما ٌمكن إال أن ٌخطر على الملب أنه صادق فحسب، من نظر إلى وجهه علم انه لٌس 

بوجه كذاب، لط ال ٌمكن.. ما السبب؟ هذه سطوت الحك إذا برزت، عندما ٌستمر فً للب 

 .السابر إلى هللا، إذا ظفرت أٌها المرٌد بمعنى الصدق فً للبن، بالٌمٌن بؤن الرزق من هللا

 

جاء أحد لال لن البل السرلة، الٌمكن أسرق، ٌا رجل نتماسم نحن وأنت بالفابدة، ؼض الطرؾ 

أنت اسكت وأنا سؤعمل المسؤلة، مّشً ولن نصٌب، ال، لماذا؟ ألن هذا حرام، ٌا أخً التعمد 

المسابل، لال: أنا ال أطلب الرزق بما ٌؽضب الرزاق سبحانه وتعالى، كٌؾ أنتظر رزله بما 

؟ كٌؾ؟ إذا رأٌت أهل الؽفلة لد استسهلوا واستمرإوا تحصٌل األموال بما ٌعلمون أنه ٌؽضبه

حرام، ال ٌنبؽً أن أؼتّر بما ٌجري فً أٌدٌهم ألنً أتعامل مع هللا، ألنً أطلب رزله سبحانه 

 وتعالى، فإذا علمت أن طلبنا للرزق ٌنبؽً أن ٌكون جزءاً من عبادتنا هلل سبحانه وتعالى.

 

 تباط األسباب الحسٌة بالمعنوٌةنتٌجة ار

 

محصلة هذا الكبلم ونتٌجته، أن إتماننا لصلتنا بموضوع الرزق، هو جزء من العبادة )صبلة، 

زكاة، حّج، صٌام، جهاد، دعوة، ذكر، رزق( كٌؾ أتعامل مع الرزق هذا جزء من العبادة بل 

اإلنسان ٌمبل السرلة،  هو جزء من العمٌدة، إذا أردت أن تتكلم عن التوحٌد، ما الذي ٌجعل

الؽش، الرشوة؟ أنه لد اهتز ثباته فً عمٌدته بؤن هللا سٌرزله، عندي سبعة عٌال أو تسعة عٌال 

ماذا أعمل مضطّر أؼّش، إذا أنت عندن شن فً أن هللا لادر أن ٌرزق سبعة عٌال، ولوال شكُّن 

العمٌدة بالٌمٌن، انظر.. هل فً لدرة هللا على رزلن ما لبلت أن تخالؾ أمره، هنا مسؤلة تتعلك ب

اتضحت المسؤلة؟ إذاً سٌرن إلى هللا معلك على ٌمٌنن باهلل عّز وجّل فً مسؤلة الرزق الذي 

ٌؤتٌن، أنا مضطّر وماذا أعمل، ظروفً المادٌة، لذلن لبلت أعمل دور حرام، لماذا لبلت دور 

ر ملعونة مع عشرة ممن حرام؟ لماذا لبلت أن ٌكون فً مطعمن أو فً فندلن خمر ٌدار؟ والخم

ٌتعامل معها، منها )الحامل، والمحمولة إلٌه، وآكل الثمن، والبابع، والمشتري وكله ٌدخل فً 

اللعنة( دعن من فبلن أفتانً وفبلن لال لً، كن صادلاً مع نفسن، حرام.. حرام، لماذا لبلت 

نفسن تصدق مع هللا،  الحرام؟ ٌا سابر إلى هللا اصدق مع نفسن للٌبل وهللا بمدر ما تصدق مع

وبمدر ما تضحن على نفسن وتؽّش نفسن، ستسًء فً معاملتن مع هللا ستفمد الصدق مع هللا، 

حتى تكتب عند هللا صدٌماً ال ترضى أن تكتب عند هللا كذاباً، لماذا لبلت وؼضضت الطرؾ؟ 

الرزق، الرزق ماذا نعمل كل الناس الٌوم هكذا بدون هذا ال ٌمكن أربح؛ ٌعنً ال ٌمكن ٌؤتٌنً 

من أٌن ٌؤتً؟ إن كنت تعتمد أنه من هللا فالمعادلة فٌها خلل؛ ؼٌر منطمٌة!! بالعمل؛ هنا اختبلل 
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فً المنطك، إن كنت تعتمد أن الرزق من ؼٌر هللا فهذا شًء آخر، لكن إسمع إذا رضٌت أن تمر 

سابر إلى هللا ٌنبؽً بؤن الرزق من ؼٌر هللا فهذا خطر على إٌمانن كله كٌؾ هذا الكبلم، أٌها ال

ٌا -أن تعلم أن أساسن فً سٌرن إلى هللا هذا األمر ثمتن برزق هللا عز وجل، تؤخذ باألسباب 

ألول خذ باألسباب أتمن األسباب لكن التؽضب المسبب ألنن تنتظر منه سبحانه  -أخً تعبنا

 وتعالى ..

 

 هل لصلة المرٌد بالناس ارتباط بالرزق ؟

 

أمر آخر وهو صلتن بالناس، صلتن بالناس، إما أن تكون صلة ؼٌر  هذا األمر ٌترتب علٌه

إختٌارٌة: أنت اخترت والدن ووالدن ماأخترتهما وأٌضاً صلة ؼٌر إختٌارٌة: كاألرحام أنت ما 

أخترت فبلنة خالتن وفبلن عمن الوالدان واألرحام صلة ؼٌر اختٌارٌة، وهنان صبلت شبه 

وزمبلء العمل وشركاء العمل فٌها جانب اختٌاري وفٌها  اختٌارٌة: كالجٌران وزمبلء الدراسة

جانب إضطراري وهذا والعه، وهنان صبلت اختٌارٌة بحتة: األصدلاء األصحاب الذٌن تمٌل 

إلٌهم الزوجة الزوج فٌها جانب واسع من اإلختٌار، صلتن بمن ٌحٌط بن فً ثمتن باهلل عزوجل 

لمال الذي سنتكلم عنه فً المجلس الثانً وجزء فٌما ٌؽدق علٌن من أرزاق، جزء منها ٌتعلك با

منها ٌتعلك بنوع آخر من األرزاق ٌسمونها األرزاق المعنوٌة: السعادة الرضا األنس السرور 

 الحزن الؽضب الضٌك التعاسة.

 

كم مساحة تؤثٌر الناس علٌن فٌها؟ كم مساحة تؤثٌر األصحاب فً إدخال السرور على للبن وكم 

إدخال الحزن على للبن، كم مساحة تؤثٌر من ٌحٌط بن فً استمامتن على مساحة تؤثٌرهم فً 

الطاعة؟ وكم مساحة تؤثٌرهم علٌن فً انصرافن عن الطاعة؟ كم مساحة تؤثٌر المحٌط الذي 

ٌحٌط بن الناس الذٌن تتعامل معهم فً إصرارن وثباتن على اللممة الحبلل؟ وكم مساحة تؤثٌرهم 

الحرام أو فعل الحرام؟ ، مالن ٌافبلن رضٌت أن تتعامل علٌن فً ؼضن الطرؾ علن أكل 

بالحرام لال ٌا أخً الموت مع الجماعة رحمة كل الناس الٌوم هكذا،كل الناس الٌوم هكذا؟ ! نعم 

كل الناس ٌا أخً أنا وحدي!! انظر الكل ٌؽش الكل ٌسرق كل الناس الٌوم ترتشً جٌت لعندي 

حاسبنً أنا شعور التؤثٌر بماذا هنا؟ بالمحٌط الذي ٌحٌط أنا خبلص النار ولفت علً أنا هللا سٌ

بن، هذا له أثر كبٌر على سٌرن إلى هللا.. ما دخل هذا بموضوع الرزق؟ واضح دخل هذا 

 بموضوع الرزق من جهة تعاملن مع المحٌط ومن جهة تؤثر للبن عند تزعزع ٌمٌن المحٌط.

 

 * لصة وعبرة :
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ألبمة الصالحٌن من رجال الرسالة، الرجل حن للبه فً سنة ٌذكرون عن حاتم األصم احد كبار ا

من السنوات إلى الحج وما كان ٌمتلن نفمة الزاد إلى الحج وال نفمة األبناء والزوجة عند سفره 

طعمهم وشرابهم ونفمتهم وال ٌجب الحج بل ال ٌجوز أن ٌسافر دون أن ٌضع نفمة أبناءه إال أن 

ابنته حزٌناً باكٌاً وكان فً البنت صبلح وهً صؽٌرة، لالت: ٌرضوا، فلما الترب الموسم رأته 

ما ٌبكٌن ٌا أبتاه، لال: الحج ألبل لالت ومالن ال تحج لال: النفمة لالت: ٌرزلن هللا لال: ونفمتكم 

لالت ٌرزلنا هللا لال: لكن األمر إلى أمن فذهبت تذكر أمها أن الرزاق هو هللا ولٌس األب فً 

اء لالوا له: اذهب إلى الحج وسٌرزلنا هللا ترن لهم نفمة ثبلثة أٌام، ذهب هو النهاٌة األم واألبن

إلى الحج لم ٌكن لدٌه المٌمة الكافٌة لٌلتحك بالمافلة فكان ٌمشً من وراء المافلة، فً أول الطرٌك 

عمرب لسعت ربٌس المافلة سؤلوا هل ٌوجد من ٌمكن أن ٌمرأ علٌه أن ٌعالجه وجدوا حاتم نادوا 

رأ علٌه فعافاه هللا من ساعته فمال: ربٌس المافلة نفمة الذهاب واإلٌاب علً، فمال: اللهم هذا له فم

 تدبٌرن لً فؤرنً تدبٌرن ألهل بٌتً..

 

مرت األٌام الثبلثة انتهت النفمة عند األبناء نفذ الطعام فً البٌت بدأ الجوع ٌمرص علٌهم فبدأوا 

عتٌنا بؤن نؤذن له انظري اآلن من أٌن نؤكل؟ البنت اللوم على البنت: أنت السبب أنت التً ألن

تضحن وهً جابعة تضحن، ما ٌضحكن ونحن نتلوى من الجوع، لالت لهم: ٌا أماه ٌا أختاه ٌا 

أخً أبونا هذا رزاق أم آكل رزق؟ لالوا لها: آكل رزق الرزاق هو هللا، لالت لهم: ذهب آكل 

ع من على الباب لالوا: إن أمٌر المإمنٌن الرزق وبمً الرزاق، هً تكلمهم فإذا الباب ٌمر

ٌستسمٌكم، كان فً رحلة صٌد الحاكم وعند رجوعه شعر بشدة من العطش نفذ الماء منهم فمال: 

الرعوا هذا الباب اطلبوا لنا ماء منهم فمامت األم تملا لهم من المربة وهً تمول: سبحان هللا 

نٌن ٌستسمٌنا، فشرب الخلٌفة فوجد حبلوة فً ثالث ثبلثة من األٌام ال نجد طعاماً وأمٌر المإم

الماء لم ٌعهدها فمال: من أٌن أتٌتم بالماء لالوا من بٌت حاتم فمال: نادوه حتى أجازٌه فمالوا إنه 

المنطمة هً حزام من المماش الفاخر مرصع بشًء -لد ذهب على الحج، فخلع الخلٌفة منطمته 

فلٌخلع علٌه  -أي ٌعزنً ٌحبنً ٌحترمنً-ٌه ٌد ولال: هذه لهم ومن كانت لً عل -من الجواهر

منطمته، الوزراء والتجار والحاشٌة الكل صار ٌخلع منطمته مثل هذا الزمان لو اذا رأوا 

المسإول الكبٌر ٌمٌل الى شخص الكل مالوا إلٌه، سبحان هللا النفوس البشرٌة نفسها فً كل 

اها منهم بمال مؤل البٌت ذهباً ٌكفٌهم إلى زمان واحدة!! فتكومت المناطك فجاء أحد التجار واشتر

الموت، وأعادها إلى أمٌر المإمنٌن وإلى الحاشٌة تزلفاً إلٌهم مجاملة، فاشتروا الطعام بدبوا 

ٌؤكلون وهم ٌضحكون فإذا بالبنت هذه تبكً، لالت لها األم إن أمرن عجٌب ٌا بنٌتً لبل للٌل 

هللا علٌنا فمالن تبكٌن، لالت: ٌا أماه إن هذا  نحن نتضور من الجوع وأنت تضحكٌن أما ولد فرج

مخلوق ال ٌملن لنفسه ضراً وال نفعاً )أي الخلٌفة الحاكم( نظر إلٌنا نظرة عطؾ أؼنتنا إلى 

 الموت فكٌؾ لو نظر إلٌنا الخالك!!

 

ع انظر إلى الموة التً عاشتها البنت من أٌن جاءت هذه الموة؟ لم ٌثنها تهدٌد الفمر لم ٌثنها الوال

لم  –الكبلم هنا عن المحٌط  –الذي ضؽط علٌها بالجوع، أكثر من ذلن لم ٌؽٌرها المحٌط 

ٌؽٌرها ال لوم األم، وال لوم اإلخوان، ما ؼٌرها شًء ثابتة، ولما ثبتت أثمر هذا الثبات أن هللا 
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أٌدها بهذا الثبات فتحولت من فتحولت من ملومة معرضة للتؤثر إلى صاحبة عظة تعظ الذٌن 

 الٌها .حو

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

أنت الذي تحاول أن تبرر لنفسن أكل الحرام أو المخالفة ألن المجتمع كله هكذا، )الموت مع 

الناس رحمة( تبرر لنفسن وهللا األوالد ضؽطوا علً ٌرٌدون مثل الناس الزوجة ترٌد شكل كذا، 

لتعامل مع الناس مختل، فإذا أٌن أنت من هذا المعنى؟ تعرؾ ما المشكلة؟ المشكلة أن ضابط ا

انضبط لدى السابر إلى هللا ضابط التعامل مع الناس ذهب هذا الخلل، إذا فمه كٌؾ ٌمٌم مٌزان 

التعامل مع الناس، متى ٌكون اإلستجابة للتؤثر بالناس إذا توجهوا إلً بشًء، متى أجالس الناس 

الستهم ال أفمد ما عندي وكٌؾ على ماهم علٌه ومتى أفارق الناس على ماهم علٌه وكٌؾ إذا ج

إذا فارلتهم ال أتكبر علٌهم أو أجعلهم ٌستوحشون منً أو أن أكون لبٌحاً معهم فً المفارلة، كٌؾ 

أكون جمٌبلً فً المفارلة وكٌؾ أكون منضبطاً فً المجانسة، هنا ٌؤتً معنى الٌمٌن والثبات عند 

 السابر إلى هللا..

 

عن ضوابط التعامل مع الناس لكن فً نهاٌة المجلس، هل وسٌؤتً الحدٌث فً المجلس المادم 

نوٌنا مع المواظبة على ما ذكرناه فً المجلس الماضً بؤن نطلب الرزق الحس بؤسبابه الحسٌة 

وبؤسبابه المعنوٌة، ننتظر أٌضاً من األسباب الحسٌة رزلاً مادٌاً حسٌاً مال وظٌفة ؼٌرها وننتظر 

، وأٌضا عندما تمرأ ”أمسى كاالً من عمل ٌده أمسى مؽفوراً لهمن “أٌضا رزلاً معنوٌاً المؽفرة 

سورة الوالعة أو أن نستؽفر وأن نصلً على الحبٌب ملسو هيلع هللا ىلص ننتظر األجر ننتظر المؽفرة ننتظر 

الصلة بالجناب النبوي الشرٌؾ ننتظر أٌضاً تسهٌل الرزق، فنطلب الرزق الحسً باألسباب 

 الحسٌة والمعنوٌة، 
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الحمد هلل الذي خلك اإلنسان وركَب فٌه معنى األنسة بمثٌله وشبٌهه، وصلى هللا على سٌدنا 

 وموالنا دمحم إمام أهل البر فً الصلة، وعلى آله وصحبه ومن َسلَن على نهجه إلى ٌوم الدٌن..

 

لمعنوٌة من كٍل من هل واظبنا على ورد المجلس الماضً؟ من ارتماب األرزاق الحسٌة وا

األسباب الحسٌة والمعنوٌة؟ هل تولعت عندما ذهبت إلى عملن مع حصول المال أن تحصل 

ً -من أمسى كاالً “على المؽفرة؟ انتظرت المؽفرة كما انتظرت المال؟  من عمل ٌده، أمسى  -تعبا

ى النبً ، هل انتظرت مع تبلوتن لسورة الوالعة كل ٌوم واالستؽفار والصبلة عل”مؽفوراً له

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مع األجر والمؽفرة والصلة به ملسو هيلع هللا ىلص، حصول الرزق؟

 

هذه المجالس ثمرتها تظهر بالعمل ]العلم ٌنادي بالعمل فإن أجابه وإال ارتحل[، فً هذا المجلس 

الرزق إلى نكمل ما كنا لد بدأنا به فً المجلس الماضً، وهو ما خلـُصنا إلٌه من الحدٌث عن 

الحدٌث عن أثر أو تؤثر موضوع الرزق بصلتنا بالخلك، ثم تؤثرنا نحن فً سٌرنا إلى هللا بصلتنا 

 بالخلك.

 

 أنواع الصلة بالناس من حولنا

 

 النوع األول : ال اختٌار لن فً صلتن بهم :

جبان لم أنت ُمجبر على أن تكون ذا صلة بهم، الوالد والوالدة، الوالدان لم تخترهما أبدا، أع

ٌعجبان مناسبان ؼٌر مناسبٌن أحسنا إلٌن أساءا إلٌن هما والدان، ال خٌار فً المسؤلة، األرحام 

هل …..( )األعمام العمات الخاالت األخوال أبناء العمومة أبناء الخإولة األجداد الجدات

ألمر فً اخترتهم؟ أٌضاً لم تخترهم. هذا النوع من الناس الذٌن ال خٌار لن فً الصلة بهم، ا

ارتباط صلتن بهم فً سٌرن إلى هللا لوي فبل ٌمكن أن ٌصح سٌرن إلى هللا إذا أخللت بالصلة 

مع هإالء، لماذا؟ ألن هذه الصلة لم ٌكن لن فٌها اختٌار فاختبار العبودٌة فٌها لوي، أنت لم 

مختلفة  تختار والدٌن، ولو اخترت ربما لد تختار والدٌن ؼٌر هذٌن أو مستوى مختلؾ أو نوعٌة

أو أخبللٌات مختلفة، ربما!! وهنالن الكثٌر لد أكرمهم هللا بوالدٌن لٌس فً نٌته أو فً خاطره أن 

ٌفكر فً ؼٌرهما، أحمد هللا على والدي، لكن هنا وجه العبودٌة، السٌر إلى هللا عبودٌة، جعل لن 

 والدٌن لم تخترهما ثم جعل لهما حمولاً علٌن، والحظوا..
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الختٌار كلما كانت الحموق ألوى، وكلما حصل شًء من اإلختٌار كلما كانت الحموق كلما فـُِمدَ ا

أخؾ، األصدلاء واألصحاب أنت تختارهم فً الؽالب، أنت الذي تختار من ٌناسبن من بٌن 

ثبلثٌن أو أربعٌن طالب فً الصؾ الذي تدرس فٌه، اخترت من بٌنهم فبلن وفبلن وفبلن 

ن أثناء االستراحة تعرفت على ؼٌرهم وصحبتهم، أنت اخترت لٌكونوا اصحابن، أو ما أعجبو

فبلناً من زمبلبن العشرة أو العشرٌن أو الثبلثٌن فً العمل لٌكون أنٌسن وصاحبن الذي تمٌل 

إلٌه، ها هنا نسبة من االختٌار أوسع، وللصحبة حموق، لكن أٌها أعظم؟ حموق الصحبة أو 

م، لكن أٌهما أعظم؟ حموق الوالدٌن، لماذا؟ ألن نسبة حموق الوالدٌن؟ حموق الوالدٌن، كلها عظٌ

اإلختٌار ألل، فٌها معنى العبودٌة هلل أكبر، أنا اخترت لن هذٌن وللت لن أن تـُحسن إلٌهما، 

أمرتن.. هل تمتثل أو ال تمتثل؟ أمرتن باالحسان إلٌهما، وجعلت اإلحسان إلٌهما أول المطالب 

ٌِْن( مباشرة بعد بعد التوحٌد )إاِلَّ إٌَِّاهُ(،  بعد التوحٌد )َولََضى َربَُّن أاَلَّ  تَْعبُدُواْ إاِلَّ إٌَِّاهُ َوبِاْلَواِلدَ

ٌِْن( فجعل اإلحسان إلى الوالدٌن أول مطلب بعد التوحٌد، وجعل عموق الوالدٌن أشد  )َوبِاْلَواِلدَ

اهلل وعموق اإلشران ب“كبٌرة بعد الشرن، )أكبر الكبابر( كما جاء فً الحدٌث الصحٌح لال 

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، طٌب ٌا رب أنا ما اخترتهما، واحد ” أال وشهادة الزور“وكان متكًا فجلس ولال ” الوالدٌن

ٌمول والدي سٌبا الخـُلك آذٌانً لم ٌعطٌانً حمً، أنت ُمطالب من هللا باالحسان إلٌهما، أنا 

ما، تـُطٌع أو ال تـُطٌع؟ هذا اختبار متضاٌك من الوالدٌن، أنت ُمطالب من هللا بئلحسان إلٌه

 العبودٌة هلل.

 

فؤنواع الصلة التً ال خٌار لن فٌها هً محُن العبودٌة، أنا اخترت لن فبلن خاالً وفبلنة خالة 

وفبلن عم وفبلنة عمة، فٌهم من آذان فٌهم من لاطعن فٌهم من ضرن فٌهم من كاد لِن فٌهن من 

حاولت أن تإذٌِن أو آذتِن، ولكن مع ذلن نـُهٌنا عن لطٌعة آذتِن واؼتابتِن من نّمت علٌِن من 

إن هللا تعالى خلك الخلك، حتى إذا فرغ من خلمه لامت الرحم، فمال: مه؟ “ الرحم، فً الحدٌث 

فمالت: هذا ممام العابذ بن من المطٌعة، لال: نعم، أما ترضٌن أن أصل من وصلن، وألطع من 

خطٌر مخٌؾ، لطٌعة هللا لعنة، تخرج من رحمة “.. لن لطعن؟ لالت: بلى ٌا رب. لال: فذلن

هللا، )أُْولَـبَِن الَِّذٌَن لَعَنَُهُم اّلّلُ( عندما ذكر هللا الذٌن ٌمطعون أرحامهم، إذن موضوع الرحم خطٌر 

مخٌؾ، ال ُعذر فً لطٌعة الرحم، آذون، أساءوا إلٌن، كادوا لن، ضرون، ال ُعذر فً المطٌعة. 

لت معهم زادت المشاكل، اجعل الصلة بٌنن وبٌنهم على المدر الذي ٌنفً ٌا أخً كل ما تواص

المطٌعة،، السبلم علٌكم، علٌكم السبلم، كل عام وأنتم بخٌر، من العاٌدٌن، شهر مبارن، مناسبة 

زواج مبرون، عزاء عظم هللا أجركم، جاء ممتضى من الممتضٌات تواصلت معهم، التمٌتم فً 

فحة والسبلم، تبادبٌن أنِت بالمصافحة والسبلم، أما مسؤلة المطٌعة مناسبة تبادئ أنت بالمصا

حرام، وال عذر فً لطٌعة الرحم لُط، لو كان الرحم كافر؟، لو كان الرِحُم كافراً، لطٌعة الحم 

محرمة، لو كان أحد الوالدٌن فاسك؟ انظر مدخل الشٌطان، أنت سالن إلى هللا وسابر تصلً 

لرواتب والوتر والضحى وتموم اللٌل ولن ورد من المرآن وماشاء الفرابض فً المسجد تصلً ا

هللا حالة ممتازة، ال لدّر هللا الوالد أو الوالدة فً طرٌك ؼٌر مستمٌم، الوالد ٌشرب وال ٌعمل كذا 

وال ٌإذي، ال ال ال هذا فاسك اتمً هللا ٌا أبً حرام أنت تدخل النار أي نوع من اآلباء أنت،. 

أنت سابر إلى هللا؟ أنت هنا تضحن على نفسن أو نفسن تضحن علٌن كبلهما تعال تعال تعال، 

إشكال، أنت تضحن على نفسن تمول انن تنصح أنت هنا ال تنصح أنت تتمرد على مفهوم البنوة 
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أنت تتمرد على مفهوم البـِـر بالوالدٌن، كٌؾ أتمرد على مفهوم البر بالوالدٌن؟ أنا أؼضب هلل،، 

 لؽضب هلل.ال، ما هكذا ٌكون ا

 

لو كان هذا األب كافراً، الكفر أشد من المعصٌة، لو كان األب ٌُطالبن بالكفر )َوإِن َجاَهدَاَن َعلى 

ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم فبَل تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فًِ الدُّْنٌَا َمْعُروفاً( المعصٌة ال تطعها  أَن تُْشِرَن بًِ َما لَ

، ال أب ال أم ال ملن ال ربٌس ال وزٌر ال كبٌر ال صؽٌر “خالكال طاعة لمخلوٍق فً معصٌة ال“

ال زوج ال زوجة، لكن ال طاعة تموم تضارب وتصاٌح وتتمرد؟، ال، )َوَصاِحْبُهَما فًِ الدُّْنٌَا 

َمْعُروفاً(. إذن الرحم الذي ٌسًء، أو األب واألم الذٌَن ٌُسٌبان االسابة التً تصدر منهم ال تـُبرر 

 سٌر إلى هللا عبللة متعلك بالسٌر إلى هللا.المطٌعة هذا 

 

 النوع الثانً: لن نسبة من اإلختٌار ونسبة من االضطرار فً صلتن بهم :

كالجٌران، أنت اخترت البٌت واحٌاناً الظروؾ، فً نسبة ونسبة، سبحان هللا جعل حموق الذٌن 

ة االختٌار أكبر، انظر هنان نسبة من االختٌار ونسبة من عدم االختٌار أكبر من حموق من نسب

الحظ.. كلما زادت مساحة االختٌار كلما للت عظمة الحموق وكلما ضالت مساحة االختٌار كلما 

نفى النبً االٌمان، واحد ” ال ٌإمن من بات طاعماً وجاره جابع“اشتدت مسؤلة الحموق. الجار، 

ال ٌؤمنه ٌنظر إلى ” من لم ٌؤمن جاره ضوابمه“لم ٌكمل إٌمانن، …. ٌبٌت شبعان وجاره جابع،

نساءنا أو ٌرمٌنا بالحجارة، ٌذهب شًء من األرض النبً نفى إٌمان هذا اإلنسان، فكٌؾ ٌكون 

 سابر إلى هللا؟

 

* لصة :  اإلمام أبو حنٌفة رحمه هللا )اإلمام األعظم( له لصة لطٌفة فً هذا الباب، كان له جار، 

ًَ بهذا الجار المإذي، ن سبة من االختٌر ألل تمام؟ كان جاره ٌضرب على الجار هذا مإذي، ابتـُل

العود ٌبٌت ٌضرب على العود وكان الجار معجباً بنفسه، صوته نشاز، وإذا جلس اإلمام أبو 

حنٌفة مع طبلبه ٌتجاذبون أطراؾ الحدٌث فً الدرس أو فً المذاكرة العلمٌة ٌبدأ هو ٌدق على 

لناس لد ضٌعوه )أضاعونً وأيَّ فتًى عوده وٌؽنً أبٌات من الشعر ٌرضً بها شعوره بؤن ا

أضاعوا ** لٌوم كرٌهة وسداِد ثؽِر( أنا فارس لومً ما عرفوا لٌمتً، فً الؽالب المإذي لمن 

ٌحٌط به ٌكون عنده نسبة من االؼترار بنفسه، انتبه، انتبه، كلما ازداد اؼترارن بنفسن والعٌاذ 

وفمهن ومعرفتن بنفسن كلما للَّ أذان باهلل كلما ازداد أذان لؽٌرن، وكلما ازداد تواضعن 

لؽٌرن،،. المهم.. اإلمام أبو حنٌفة متضاٌك والطبلب متضاٌمون، ٌا إمام كلم هذا الجار ٌكؾ 

عنـّا أذاه، لال لهم إنه جاري، ال أكدر على جاري، من ناحٌة لشرٌعة من حمه أن ٌشتكٌه ولكن 

رٌعة سبحان هللا جاءت لتتناسب مع الكبلم هنا لٌس من جانب هنان حك أو لٌس هنان حك، الش

ممدرات البشر المختلفة، انسان من عموم الناس ما ٌطٌك األذى ٌجوز شرعا له ان ٌشتكً ألنه 

أوذي، لكن نحن ال نتكلم عن عموم المسلمٌن نحن نتكلم عن من؟ عنن اٌها السابر إلى هللا ٌا من 

هللا، ال تمل أنا وٌن وأبو حنٌفة وٌن؟ ال. ترٌد نٌل منزلة لرٌبة من هللا وأنت لادر على ذلن بإذن 
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ال، لادر بإذن هللا، الذي أعطى أبو حنٌفة الٌزال ٌعطً سبحانه وتعالى الٌزال ٌُكرم هلالج لج وتعالت 

 عظمته..

 

لٌلة من اللٌالً تذاكروا الدرس ولم ٌسمعوا الصوت فؤثناء الدرس بعد ان انمضت فترة انتبه 

حبنا )أضاعونً وأيَّ فتًى أضاعوا ** لٌوم كرٌهة وسداِد ثؽِر(؟ اإلمام أبو حنٌفة لال أٌن صا

سبحان هللا بعض الناس ٌُفتمدون اذا ؼاب أذاهم وبعض الناس ٌفتمدون إذا ؼاب خٌرهم، أنت من 

أٌهم؟ هل ٌفتمدن الناس اذا ؼبت ٌفتمد الناس منن األذى السوء،.. أم انن من النوع اذا ؼبت اذا 

لوجه اللطٌؾ الحسن البشوش األخبلق الة العطاء البر الصدق؟ انظر افتمدن الناس افتمدوا ا

عندما تؽٌب من هذه الحٌاة ماذا سٌفتمد الناس منن؟ المسؤلة متعلمة بالصلة بالناس الزلنا لم 

فضحن الطبلب، كل واحد ٌنظر إلى ” أٌن صاحبنا؟“نخرج عن الموضوع، اإلمام أبو حنٌفة 

ا لد خلصن هللا من شره، لال وما ذان أصابه أذى؟ لالوا اآلخر وٌضحن، لال مابالكم؟ لالو

تعارن مع الشرطة واودَعوه الِسجن، لال وجبت ولام اإلمام أبو حنٌفة، لالوا وما وجبت؟ لال 

الشفاعة، وذهب فً اللٌل ولد مضى هزٌٌع من اللٌل ولرع باب الخلٌفة فً بؽداد من فً الباب؟ 

أبو حنٌفة!! مو مصدّق، أبو حنٌفة ال ٌؤتً إلى الخلٌفة إال  لال النعمان أبو حنٌفة، ٌمول الحاجب

إذا طلبه الخلٌفة، فتح الباب فإذا به أبو حنٌفة ولال له أهبل سٌدي، لال أرٌد أن ألابل الخلٌفة، لال 

سٌدي الخلٌفة لد دخل إلى أهل بٌته ال أدري أنام أم ال ٌزال مستٌمظ، لال فانظر واسؤل عنه، 

من؟ لال له سٌدي أبا حنٌفة فً الباب، لال أُجنِنت؟ إن أبا … لخلٌفة ٌسؤلفمرع الحاجب على ا

حنٌفة ال ٌؤتٌنا فً النهار سٌؤتٌنا فً اللٌل؟ وال ٌؤتً إال إذا طلبناه وأفتمدناه، لال إنه فً الباب، 

ما المصة ٌا أبا حنٌفة؟ لال لً جار لد حبسته الشرطة إن كان … لبس الخلٌفة ما تٌسر وخرج

فؤنا كفٌله ضمٌته أدفع مال وإن كان مضمون فاطلموه، لال أمن أجل هذه لد جبت فً هذه مسٌباً 

 الساعة؟ لال إنه جاري ٌا أمٌر المإمنٌن .

 

ٌا أصحاب الوجاهات ال تترددوا فً بذل وجاهاتكم لنفع الخلك فإن لكل شًء زكاة، وزكاة  -

ل المال وأهل السلطان ٌفرلون الجاه بذله للمستحمٌن، ال تظن أن وجاهتن وجاهن سٌذهب، أه

بٌن من ٌؤتً ٌتكلم فً شإونه الخاصة وبٌن من ٌؤتً ٌتكلم بشإون من هم أهل استحماق، 

 .. -بالمعروؾ بمدر المستطاع واألمور بموازٌنها

 

لال له ؼداً تعال إن شاء هللا تعالى ونـُصدر األمر بما ترٌد، لال اللٌلة ٌا أمٌر المإمنٌن إن شبت، 

ة ٌا أبا حنٌفة وأمر الحاجب أن ٌولظ من فً السجن لٌُخرج الرجل، فولؾ اإلمام أبو لال اللٌل

حنٌفة على ممربة من السجن ٌنتظر خروج الرجل، فلما خرج الرجل وألبل على أبا حنٌفة مشى 

اإلمام أبو حنٌفة فمشى الراجل وراء اإلمام أبو حنٌفة، فإذا بؤبو حنٌفة رضً هللا عنه ٌسٌر 

ونً وأيَّ فتًى أضاعوا ** لٌوم كرٌهة وسداِد ثؽِر(، لال لم ٌضٌعنً أحد أنا الذي وٌمول )أضاع

أضعت نفسً ٌا إمام، أشهد هللا وأشهدن أنً لد تبت، تتلمذ على اإلمام أبو حنٌفة. ؼـٌََـَر أم لم 

 ٌُؽٌر؟ لوة أم ضعؾ؟
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شٌخ هللا ٌهدٌن  المشكلة أن الشٌطان ٌضحن علٌنا ٌمول نحن لو صبرنا وتعاملنا باألخبلق ٌا

ًَ.… الناس لد تؽٌرت هللا ٌرحم، ًَ ه  أبً حنٌفة أٌن؟ النفس البشرٌة ه

لكن السإال.. هل لن لوة وعزٌمة؟ ال تضعؾ، ال تمل الناس، لل نفسً ضعٌفة وابدأ لوي 

نفسن. ال ٌا أخً نحن بشر.. ماطالبنان بشًء خارج حدود البشر أنت بشر وأنا بشر، لكن هذه 

هذه لوة، ” ما ازداد عبداً بعفٍو إال ِعـزا“تطٌعها بإذن هللا، واعلم أن هذه لوة المرالً أنت تس

وكلما كنت أنت األرلى فً التعامل مع من كنت مجبراً على الصلة بهم أوالً، أصحاب الحموق 

 ”رحم هللا أب أعان ابنه على بـِرهِ “الكبرى، أٌضاألول لآلباء األبناء لهم حموق 

 

 ب شبه االختٌار :النوع الثالث : أصحا

نؤتً اآلن إلى الكبلم عن الذٌن لن مطلك الخٌار أو شبه اإلختٌار المطلك فً اختٌارهم، أنت 

اخترت بمزاجن، أول معلومة خذها ٌا مرٌد ٌا سابر إلى هللا، أصحابن مراٌا لحالن أنت، وجدت 

منه، وجدت  للبن ٌمٌل إلى اصحاب سفهاء ٌعنً الٌزال وجود سفه فً داخلن حاول أن تتخلص

للبن ٌسترٌح إلى المجاهرٌن بالمعاصً ٌعنً التزال نفسن متعلمة بالمعاصً، عالج نفسن، هذه 

الصاحب والصاحب لواسم مشتركة ” من جالس جانس“أول فابدة.. ما دمت لد اخترت صاحباً 

 ٌمٌناً.

 

 األولى : المواسم المشتركة :

 

أبٌض )نورس( ٌتنالمان مع بعضهما  حتى أن بعض حكماء العرب نظر فوجد ؼراباً وطٌراً 

البعض كل منهما ٌنالم اآلخر، فاستؽرب ما الذي جمع هذا الؽراب على هذا النورس!! ماهنان 

لاسم مشترن، ال اللون وال الجمال وال الصوت، ما لذي جمع بٌنهما؟ ثم لاما وتحركا فإذا كل 

هذا أن هنان لاسم مشترن بٌنن منهما أعرج. فكل إنسان تجد أن بٌنن وبٌنه ألفة وأنسة معنى 

 وبٌنه.

 

 الثانٌة : ما الذي ٌسبك الى فكرن أوال ؟

 

ؼٌر الوناسة والفرح والسرور، بدأت تفكر فً صلتن بهذا اإلنسان، الذي ٌخطر على للبن أوالً 

المصلحة الدنٌوٌة أم األخروٌة؟ هذا صاحب ممتاز الصفمة الفبلنٌة ٌنفعنا، زوج عم خالة جدته 

المكان الفبلنً وزٌر وعند الفمة سٌفٌدنً، أو،. هذه ما شاء هللا علٌه ربٌت منه مولؾ ٌشتؽل فً 
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من األخبلق شعرت أنً احتاج أن أصحب هذا اإلنسان، فما الذي ٌسري إلى ذهنن؟ هذه النمطة 

الثانٌة المنفعة الدنٌونٌة أم المنفعة األخروٌة؟ إن سبك إلى ذهنن فً التفكٌر المنفعة الدنٌوٌة ال 

ٌزال حب الدنٌا ٌلعب بن، ٌا هللا اشتؽل كـُر على نفسن عالج هذه النفس ٌاهلل سولها بالذكر تذكر 

 الموت إلرأ فً ِسٌـَر الصالحٌن الرأ كتب الموم الذٌن ٌعالجون أمراض الملوب..

 

 الثالثة : ما الذي ٌَؽلب علٌن فً الولت مع الصاحب؟

 

ب علٌن مما ٌـُمّرب إلى هللا أو ما ٌُؽضب هللا لضٌت معه ساعة ساعتٌن ثبلث ساعات، الذي ؼل

أو ال ٌـُمّرب وال ٌُؽضب لؽواً، الذي ؼلب اللؽو، هذا ممٌاس ثالث. الصاحب الذي ٌؽلب علٌه فً 

الولت الذي تجلس معه ما تحب ان تراه فً صحٌفتن، جلست معه ذكرن باهلل لال لم نذكر هللا ال 

وأصحابن تتنسمون تؽٌرون جو تروحون عن أنفسكم  إله إال هللا خرجت تتمشى على البحر إنت

وخطر فً بالكم وانتم فً السٌارة مع هبوب الجو الجمٌل على البحر ترددون مع بعض خمسٌن 

مرة اربعٌن مرة ال إله إال هللا،ال إله إال هللا، ولو بنؽمة فٌها طرب سبحان هللا، سبحان هللا.. 

 رددت انت واصحابن شًء من ذلن؟

 

 ماهً استمرارٌة الصحبة ؟ الرابعة :

 

هل تنبنً على بصٌرة أو على ؼٌر بصٌرة، كٌؾ هذا الكبلم؟ ٌعنً لو فكرت هكذا، أنا لً 

خمسة أصحاب عشرة، هل فكرت هذه الصحبة ستستمر وإال ستنمطع؟ ما األساس فً 

 االستمرارٌة من عدمها؟

 

الموضوع مهم، هللا سبحانه  اسمع، هنان آٌة من المرآن الكرٌم، ألن الولت ٌدركنا اآلن وهذا

تعال، تعال،أول كبلم، مامعنى …( وتعالى ٌمول )األَِخبلء ٌَْوَمبٍِذ بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعدُوٌّ إاِل

األخبلء؟ جمع ِخّل والخـُلة هً منتهى المحبة والصحبة، الخلٌل أشد الناس لـُرباً منن، هللا 

 -أي ٌوم المٌامة-إذاً!!، )األَِخبلء ٌَْوَمبٍِذ  سبحانه ٌمول سٌـُصبح عدون، هذه كارثة مسؤلة جادة

إِال اْلُمتَِّمٌَن(، إذن كل صحوبٌات الناس وكل  -كل األصحاب واألخبلء–بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعدُوٌّ 

عبللات الناس الموجودة بالدنٌا من مودة ومحبة لن تتحول إلى عدم مودة ومحبة أخؾ هذه 

ء ٌومبٍذ ٌتفرلون، سهل، انه معلش تمتعنا مع بعض بدنٌا بصحبة المسؤلة سهلة، لو لال هللا األخبل

( ما معنى  بؤخبلق بجمال بتعامل، مشٌنا، لكن ال ما لال فمط ٌفترلون، لال )بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعدُوٌّ

بعضهم لبعض عدو؟ كل واحد ٌترصد للثانً كٌؾ ٌنتزع من حسناته، ٌوم المٌامة ٌؤتً الصاحب 

ٌامة ٌمول ٌارب فً الٌوم الفبلنً سهرنا مع بعض وانا خرجت لبلهمام نكت الخلٌل ٌؤتً ٌوم الم

ًّ وانا ؼٌر موجود عند أصحابً، انظر ٌارب هذا اؼتابنً واآلن أرٌد من حسناته ممابل  عل
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الؽٌبة، آه أنا واٌان أصحاب بٌننا موالؾ اآلن ترٌد حسناتً؟ ٌمول له ما أعرفن الٌوم جنة ونار 

 ما اسامح ما اتنازل أرٌد حسناتً كاملة..اآلن مافً لعب ٌارب 

 

جاء فً بعض الرواٌات أن الؽٌبة الواحد ال ٌمنع الؽرٌم فٌها إال بؤربعٌن فرٌضة ممبولة أو 

سبعٌن فرٌضة ممبولة ثوابها ٌؤخذها بسبب ؼٌبة، مشكلة ! صح؟ هذه معنى )بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض 

(، ٌارب فً الٌوم الفبلنً رآنً اعمل الخ طؤ وضحن، حكٌت له لصة عن عبللة مشبوهة ال َعدُوٌّ

ترضٌن بدالً من أن ٌنصحنً لال وهللا رجال سبع البرمبة زي ما ٌمولون، أنا ما للت له ٌعمل 

الؽلط، ال ٌارب شجعنً، أنا ماكنت شرٌن له ال ساعدته ال عملت معه ال اعطٌته مال، ال ٌارب 

نً؟، سبحان هللا اآلن صارت مرافعة ما نهانً ما نصحنً ماكان من حموق الصحبة ان ٌنصح

 ولضٌة ومن الذي ٌدعً علٌن؟ الصدٌك!

 

إِال اْلُمتَِّمٌَن(، الذٌن صحبتهم  -ٌارب فً استثناء؟ لال نعم-)األَِخبلء ٌَْوَمبٍِذ بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعدُوٌّ 

لامت على اساس طلب رضوان هللا عزوجل، المتمً الذي ٌنصح أخاه الذي ٌبحث عن األخ 

لذي كلما صحبه كلما ازداد إٌماناً وازداد لرباً من هللا، األخ والصدٌك الحمٌمً الذي لد تستثمل ا

دمه عندما ٌنصحن بما ال ٌعجبن عندما ٌمول لن خطؤ ال ماممكن. عندما ال ٌمبل ان ٌساعدن فً 

 امر ال ٌرضً هللا، كم تتضاٌك وتؽضب منه هذا ٌوم المٌامة سٌكون أخ لن ألنه سٌؤتً ٌوم

المٌامة ٌشهد لن أنه نصحن وانن لبلت النصٌحة، ٌوم المٌامة إن كان أرلى منن درجة عند هللا 

ولبله هللا لدخول الجنة ٌمول ٌارب هذا أخً كنت آكل وأشرب معه شفعنً فٌه ٌارب، جاء فً 

ز والعاملٌن الحدٌث أن هللا ٌُشـَفـّع أناساً فً أناس، ٌُشـَفـّع االنبٌاء والشهداء وحفظة الكتاب العزٌ

به ٌُشـَفـّع هل الصبلح وأهل الوالٌة بمن كان لهم صلة بهم، هاهنا تؤتً ثمرة صحبة التموى ولد 

 أدركنا الولت.

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

لكن بَم نخرج من مجلسنا هذا؟ كٌؾ تتعامل مع الوالدٌن؟ كٌؾ تتعامل مع األبناء؟ األرحام؟ 

لرٌبة بٌنكما لطٌعة مهما كانت األسباب ال عذر، اآلن  ٌامن ٌسمع هذا الكبلم، لن لرٌب أو لنِ 

بعد ان ٌنتهً المجلس ارفعِ سماعة الهاتؾ: فبلنة سامحٌنً أنا أخطؤت فً حمن، ارفعِ السماعة 

ال.. ارفعً السماعة وأنِت …. وأنِت ال تنتظرٌن منها أن تمول لن خبلص أبداً كل شً تمام

لى هللا مرٌدة تطلبٌن هللا، ارفعً السماعة وانِت تنتظرٌن من تنتظرٌن من هللا، الكبلم أنِن سابرة إ

هللا أن ٌنظر إلٌِن نظرة رضى، لالت لِن أهبل وسهبل.. طبمت السماعة فً وجهن، ؼداً ستتصلٌن 

بها مرة أخرى، صعب، ال لٌس بصعب تمدرٌن أصدِق مع هللا عزوجل وأنت اصدق مع هللا 

 عزوجل.
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صدق، هذا ٌتعلك بحالنا مع هللا، اللهم ٌا من وفك أهل الخٌر للخٌر اسؤل هللا عزوجل أن ٌرزلنا ال

وأعانهم علٌه وفمنا للخٌر وأعنـّا علٌه ال تحرمنا خٌر ماعندن لشر ماعندنا فضبلً وإحسانا 

وجوداً وامتناناً ٌا أكرم من سإل وأجود من أعطى وما بَِخل، أعنـّا على هذا البـِر واجعل صلتنا 

الصلة بن ٌا كرٌم، وصلى هللا على سٌدنا وموالنا دمحم أبر الخلك بالخلك  بخلمن مرلاةً لحسن

 وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن..
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الحمد هلل .. حمداً نستلهم به التوفٌك من حضرته، ونتهٌؤ به لعواطؾ نظرته، وصلى هللا وسلم 

ى خبلصة الخبلصة وصفوة الصفوة من برٌته وخلمه سٌدنا دمحم، اللهم صل وسلم على سٌدنا عل

وموالنا دمحم أعظم من دّل علٌن وأشرؾ من أوصل إلٌن وعلى آله وصحبه ومن سلن نهجه إلى 

 ٌوم الدٌن..

 

لعلن أخً ٌا من حضرت المجلس الذي مضى وأصؽٌت إلٌه أعدت النظر فً صلتن بالخلك، 

لى من ُخِلمت ولد لدر هللا لن أو علٌن أن تكون على صلة بهم ال اختٌار لن فً ذلن من تنبهت إ

والدٌن ورحم، واستشعرت عظٌم حك من كانت لن نسبة من االختٌار فٌهم ولكن هنان جزء 

 آخر ال اختٌار لن فٌه كجٌرانن، ثم راعٌت النظر فً من تصاحب..

 

ون لد صالحت رحمن التً كان بٌنن وبٌنهم لبل أن نشرع فً المجلس الٌوم، أرجو أن تك

لطٌعة، ودون أن تصالح الرحم وتعود إلى صلة الرحم ال تضحن على نفسن السٌر إلى هللا 

عندن صعب، أعلم أن هذا المرار سٌكون صعب بالنسبة لن أن تدوس على نفسن وتتنازل عما 

حم، أعلم أن هذا ثمٌل لكن تراه كرامة لن أو حماً لن وتسترضً من ترى أنه أساء إلٌن من الر

أنا أثك أنن مسلم ومإمن وبالتالً األثمل عندن واألعظم واألكبر رضوان هللا سبحانه وتعالى 

وأنن لن تتردد لط فً أن تدوس نفسن بمدمٌن وتطلب رضوان هللا، َصعَُب علٌن من المجلس 

ذا الكبلم، هل نوٌت الماضً من اآلن انوي هذه النٌة، هللا ُمطلع على للبن وأنت تنصت إلى ه

ما زال “جٌران، … صلة الرحم التً لطعت؟ حالن مع الوالدٌن، الجٌران، أساإوا أخطبوا

، أصحابن ما كان حالن معهم تذكرت أنهم “جبرٌل ٌوصٌنً بالجار حتى ظننت أنه سٌورثه

مرآتن؟؛ فإذا أردت أن تعرؾ حالن انظر إلى أحوال أصحابن، اختٌارن لؤلصحاب لماسم 

بٌنكم، هل راجعت نفسن من المجلس الماضً إلى اآلن فٌما ٌؽلب على تجالسن معهم مشترن 

أهو النافع أو الضار أم أنه لؽو ٌضٌع الولت فحسب.. على كل فً مجلسنا هذا نلج إلى ُعمك فً 

 مفهوم صلتنا بالخلك، هو أساس فً ارتمابنا فً صلتنا بالخالك..

 

 عمك الممصود من الصلة بالخلك

 

نسان.. األنسة ولذلن سمً إنسان ـ على لول ـ ألنه ٌؤنس ٌحتاج ٌؤنس إلى ما حوالٌه، طبٌعة اإل

أٌضاً ُسنـّة من سنن الكون التً أوجدها هللا عزوجل أن اإلنسان ٌصعب أن ٌستمل بنفسه فً 

الحٌاة، كً تلبس أنت محتاج إلى الخٌاط وإلى النساج وإلى المزارع وإلى الصانع، كً تؤكل 
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حاجة إلى المزارع وإلى الراعً وإلى الصانع، كً تسٌر من بٌت إلى بٌت آخر على الممة أنت ب

العربة أنت محتاج إلى كذا وكذا، هنان تكامل هنان شًء من التسخٌر من هللا عزوجل البشر 

لبعضهم البعض، الصلة بٌن البشر فٌها نوع من صورة الحاجة من كل طرؾ إلى اآلخر وال 

ًَ عن بمٌة البشر فً عالم الحس إال فٌما ندر، حتى األعلى ال ٌستؽنً ٌوجد أحد من البشر أُؼنـِ 
عن األدنى، الملن الحاكم محتاج إلى الشعب وإال كٌؾ ٌكون حاكماً؟ ٌكون حاكم على نفسه إذا 

ماعنده شعب ماهو بحاكم، الوزٌر محتاج إلى الذٌن معه وإال ما لامت وزارته، التاجر محتاج 

وإال ما راجت تجارته، المزارع محتاج إلى من ٌعٌنه أو من ٌشتري  إلى الذٌن ٌعملون عنده

بضاعته وإال ما مشت زراعته، الطالب محتاج إلى من ٌعلمه والمعلم محتاج إلى الطالب لٌعلمه، 

إذاً الحاجة لابمة بٌن البشر فً عالم المحسوس، هذه الحاجة إما أن تترجم عند صاحب الؽفلة 

رة احتٌاج إلٌه، هذا التعلك إما أن ٌكون بمحاولة استمالتهم بنوع من التعلك بمن له صو

واسترضابهم أو بمحاولة دفعهم ولهرهم، لكن فً كبل الحالتٌن أنت تشعر أن لن تعلك.. أن لن 

 عبللة بهإالء الناس صحٌح؟، لكن أصحاب الصلة بجناب الحك عز وجل..

 

هللا عزوجل حاول أن تفهم سنة التكامل  أٌها المرٌد الذي ٌرٌد أن ٌسلن الذي ٌرٌد أن ٌمترب إلى

التً أوجدها هللا عزوجل بٌن البشر بمنظور آخر وهو أن هللا جعل البشر سبللم لبعضهم البعض 

فً االرتماء إلٌه، الؽنً عندما ٌحسن إلى الفمٌر ٌكون الفمٌر بالنسبة له ُسلماً ٌرتمً به إلى هللا 

ما ٌجد المعونة من الؽنً جعله هللا سبباً فً لضاء أعانه على االرتماء إلى هللا، والفمٌر عند

 حاجته، المعلم والمتعلم.. الكبٌر والصؽٌر.. الحاكم والمحكوم.. الطبٌب والمرٌض.. الكل..

 

لو نظر كل منا إلى صلته بمن حوالٌه أنهم وسابل الرتمابه إلى هللا عزوجل النظرة ستختلؾ 

مع هللا، ثم ما ٌترتب على ذلن فً معامبلتنا مع  كثٌراً ما معنى ستختلؾ كثٌراً؟ فً أحوالنا

بعضنا البعض، عندما تنظر إلى إنسان على أنه معراج ارتمابن إلى هللا السبب فً لربن من هللا 

..أتحبه أو ال تحبه؟ تـُحِسن إلٌه أو ال تـُحِسن إلٌه؟ تتمنى الخٌر له؟ هو سبب فً لربن من هللا، 

العمبة بٌنن وبٌن ماترٌد، هللا ٌعٌنا ٌخلصنا من فبلن من هذه  لكن إذا نظرت إلى إنسان على أنه

فرق كبٌر، سواء أراد هذا الشًء بؤسلوب المداهنة ….المشكلة.. مرتب الشًء الفبلنً 

والمبلطفة أو بؤسلوب المهر سٌان فً النهاٌة، أنت فً هذه الحالة ممهور تحت هذا اإلنسان حتى 

نسان، أنت ممهور ألنن تشعر أنن ال تستطٌع أن تخطو ولو كنت فً الصورة لاهراً لهذا اإل

خطوة إال بعد أن تنتصر على مشكلتن مع هذا اإلنسان، لكن إن نظرت إلى صلتن بالبشر على 

أنهم مرالً ترتمً بها فً الصلة باهلل المحسن منهم ٌعلمن اإلحسان والمسًء ٌعلمن الصبر 

 أن ساق إلٌن المحسنٌن، والمسًء منهم المحسن منهم ٌحًٌ فً للبن معنى الشكر لنعمة هللا

ٌحًٌ فً للبن االعتبار والتعلم حتى ال تكون مسٌباً، كٌؾ تكون نظرتن إلى أناس تراهم أنهم 

 جمٌعاً ٌحملونن إلى هللا عز وجل الفرق كبٌر..

 

 إعادة النظر فٌما نرجوه من الخلك من حولنا
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الخلك وما تخشاه من الخلك هذا بجانب  ٌترتب على هذا أن تعٌد النظر فً مفهوم ما ترجوه من

النظرة األولى، المفهوم األول: اتفمنا أننا سننظر إلى البشر على أنهم مرالً لنا فً صلتنا باهلل 

صحٌح؟، المفهوم الثانً: وهو مفهوم الحاجة وهذه مسؤلة لها صلة بالعمٌدة لكن بباطن العمٌدة 

نت بؤن أحد من هإالء البشر ٌملن لنفسه نفعاً أو ضراً بروح العمٌدة بسر العمٌدة .. الٌمٌن، إذا ظن

فضبلً عن أن ٌملن لن نفعاً أو ضراً فؤنت فً مشكلة، لماذا فبلن ٌكره فبلن؟ ألنه أعتمد أن فبلن 

منعه ما ٌرٌد أو أخـّره عما ٌرٌد أو َصعّب علٌه ما ٌرٌد أوأخذ ما ٌرٌد. ولماذا ٌبٌع فبلن دٌنه 

اعة فً معصٌة هللا عز وجل ألنه أٌضاً ٌظن أنه بٌده أن ٌعطٌه ما لفبلن بكذب أو مداهنة أوط

 ٌرٌد..

أصبحت النظرة إنسان إلنسان ؼاب عنها شهود الرحمن، النظرة األولى تلن السابمة كنا ننظر 

أنه سبب فً ارتماءنا إلى هللا ألن هللا جعلهم أسباب لترلٌنا، لكن مفهوم الحاجة هذا إذا نظرنا إلى 

فً صلتنا ببعضنا البعض بتصحٌح مفهوم ما نحتاج إلٌه أصبلً من الدنٌا، أٌها  بعضنا البعض

المرٌد ماذا تحتاج من الدنٌا أنت ال تحتاج على وجه الحمٌمة على أكثر من كسوة تستر عورتن 

وتمٌن البرد وكذلن من تعولهم ولممة تمًوم بها عودن ولو بشًء من التنعم فً المباح ومؤوى 

تركبه، ٌوجد فً الدنٌا أكثر من ذلن؟ حمٌمة ال كل ما سوى ذلن أوهام ٌتوهم  تؤوي إلٌه ومركب

اإلنسان التلذذ بها، ٌتوهم اإلنسان التلذذ بؤن ستارة بٌته أؼلى من ستارة بٌت جاره بعشرة آالؾ 

أو بخمسة آالؾ، هنا ال ٌوجد لذة فً الحمٌمة لكن توهم اللذة بتوهم أنً صرت أعلى منه أنً 

فً الحمٌمة ال توجد لذة حمٌمٌة بهذا الشًء، لكن اللذة … ه أنه سٌنظر إلً بؤنًصرت أرلى من

 فً الوهم الذي تعٌشه إن أخذتنا هذه النظرة للحاجة.

 

 مولؾ المرٌد من الفمر والؽنى

 

ما مولؾ السابر إلى هللا ما مولفن أٌها المرٌد من الفمر والؽنى؟ هذا له صلة كبٌرة لسٌرن إلى 

صلتن بالخلك، إن كتب هللا لن سعة فً شًء من أمور الدنٌا ما نظرتن لمفهوم هللا وله صلة ب

الؽنى والجـِدَة؟ وإن لَدَر هللا علٌن رزلن وصارت عندن حاجة أو صارت أمورن شدة ما 

نظرتن لذلن؟ إن لررت أن تكون واضحاً صادلاً لوٌاً باهلل عز وجل ستدرن أنه من حمن أن 

تتوسع، من حمن أن تتاجر من حمن أن تؤخذ بؤسباب الدنٌا، لكن تؤخذ باألسباب إذا أردت أن 

ٌنبؽً أن ٌكون للبن مطمبناً أوالً إلى أنن لن تستطٌع أن تؤخذ شًء لم ٌكتبه هللا تعالى لن، 

فتجتهد اجتهاد المطمبن ال اجتهاد اللهج المتلهج الملك، الشًء اآلخر أنت مرٌد هللا فالدنٌا بالنسبة 

إلٌها على أنها إما حضرت وإما شمٌت، إما توفرت سٌارة من النوع الفبلنً  لن بـُلؽة لن تنظر

أو فرشت بٌتن من النوع الفبلنً وإال فؤنت ؼٌر سعٌد، أنت الذي حكمت على نفسن فً هذه 

الحالة أن ال تكون سعٌداً!! لٌست هً الحمٌمة، فإذا فهمنا أنها بـُلؽة وأن المتٌسر منها سٌؤتً 

توب لن ٌؤتً خذ األسباب لكن كن مطمبناً بؤنه لن ٌؤتٌن إال ما لـُدّر لن، ولد المكتوب وؼٌر المك

ذكرنا تفصٌل ذلن فً ما مضى تعاملن مع الفمر والؽنى هل تفهم كٌؾ تصبر إذا حصل الفمر 

 وتشكر إذا جاء الؽنى؟
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 رتب المرٌد مع الفمر والؽنى

نعم وهذه بداٌات سنة أولى روضة ألل رتب المرٌد أن ٌشكر عند الؽنى وأن ٌصبر عند الفمر؟ 

تمهٌدي حضانة .. بداٌات اإلرادة، جاءن شًء من الفمر .. صبرت ثبتت أخذت باألسباب لكن 

 عندن الصبر الرضا، فـُتَِح لن شًء من أبواب الدنٌا شكرت وأدٌت حمها..

 

ألبلت  ٌوجد أرلى من ذلن؟ نعم، تعرؾ ما هو األرلى؟ هنان من الصالحٌن من إذا جاءت الدنٌا

خافوا ولالوا لعلها عموبة معجلة ذنب ُعجـِّلت عموبته، وإذا جاء الفمر وللة ذات الٌد ٌمول الحمد 

 ًّ صعبة، هنان أرلى .. ال ال هذه صعبة ما استوعبناها كٌؾ … هلل شعار الصادلٌن لد ألبل عل

 هنان أرلى؟ نعم..

 

، إذا جاءت الدنٌا خاؾ ولال لعله هنان أرلى، الذي ٌنظر إلى هذه الرتبة التً ٌستصعبها البعض

ذنب ُعجـِّلت عموبته كما كان السلؾ ٌمولون وإذا ألبل الفمر اطمؤن وانشرح صدره ولال مرحباً 

بشعار الصالحٌن كٌؾ ٌنظرون ماهً الفلسفة التً ٌنظرون بها إلى هذا األمر؟ فً الحمٌمة هً 

ماب، هذه واحدة، الثانٌة ؼالب أهل معرفة أكثر من كونها فلسفة، حبلل الدنٌا حساب وحرامها ع

الدنٌا الذٌن لم تطمبن للوبهم ألنوار المعاملة مع هللا فً نكد ال تعلمونه أنتم، ال ٌعلمه من لم ٌتسع 

فً الدنٌا، وانظروا إلى هذا الفمٌر الذي ثوبه لد ِخٌط عدة مرات وهو ٌسٌر هانا البال ٌضحن 

رأسه على الوسادة أطبك علٌه النوم، وانظروا  بملء فٌه وإذا آوى إلى فراشه بمجرد أن ٌضع

إلى هذا الذي ٌملن األموال الطابلة وٌركب السٌارات الفارهة وٌلبس المبلبس الفاخرة وهو ال 

ٌستطٌع أن ٌنام إال بحبوب منومة، ما المصة ما الخبر ما السبب؟ نعم رأٌنا فمراء أٌضاً جزعٌن، 

ى طمؤنٌنة فً الملب فمط، هل اتضح هذا الممصد لماذا ورأٌنا أؼنٌاء مرتاحٌن، المسؤلة ترجع إل

كانوا ٌمولون مرحباً بشعار الصالحٌن وٌمولون ذنب ُعجـِّلت عموبته فً صلتهم بالفمر والؽنى، 

ماهو األرلى حتى الٌدركنا الولت، األرلى من هذا وذان أن ٌستوي عندن الفمر والؽنى، الجـِدَة 

الفمراء بالرؼم من بذلن األسباب لكن فً النهاٌة ما تٌسر إال  والعدم؛ كتب هللا لن أن تعٌش عٌشة

هذا المستوى، راضً ٌا رب بما لسمته لً.. المضٌة أٌام نعدٌها فً الدنٌا ونسٌر ٌا هللا بحسن 

الخاتمة، كتب هللا علٌن ابتبلء األموال والسعة فً أمور الدنٌا، ٌا رب أعنً على ما ألمتنً فٌه 

 التمبل وال تجعل الدنٌا فً للبً.وارزلنً حسن التصرؾ و

 

حال أهل األنس بالرضى باهلل عز وجل: أن الوجد والعدم عندهم سواء، طٌب لماذا جعلنا من 

استوى الفمر والؽنى فً للوبهم أرلى من الذٌن ٌخافون من الؽنى وٌفرحون بالفمر؟ ألنه بالرؼم 

نظر إلى الدنٌا، أثرت بخوؾ أو فرح من أن هذا الخوؾ والفرح رالً، إال أنه ال ٌزال فٌه نسبة 

وإن كان رالٌاً، اتضحت أو أعٌدها؟ أعٌدها، هذا الذي ٌفرح بالفمر وٌمول شعار الصالحٌن لد 

ألبل واتخلص من مشكلة حساب الدنٌا، أو لد جاءت الدنٌا فٌمول ذنب ُعّجلت عموبته لكن ال 
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هذا التؤثر إٌجابٌاً لكن فً نسبة تؤثٌر ٌزال فً للبه تؤثر فً الدنٌا إن ألبلت أو أدبرت، وإن كان 

فً الدنٌا علٌه، أما من استوى عنه الوجد والفمد .. الؽنى والفمر عنده على حٍد سواء هذا لد 

انمطعت الدنٌا عن للبه بالكلٌة ما عادت تهز له شٌباً؛ وجـِدَت أخذها وبذلها فً محلها، فـُِمدت ما 

 هلل..شاء هللا ما فمد شًء ألن للبه معمور با

 

 موالؾ ..

 

* من السٌرة : الحبٌب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مّرت علٌه أٌام وفـّر لزوجاته مإونة سنة كاملة من الطعام، ومّرت 

ضٌؾ.. ٌعنً انظروا اإلحراج فً  –أن رجبل “علٌه أٌام ما ٌجد طعام، فً الحدٌث الشرٌؾ : 

، فبعث إلى نسابه فملن: ما معنا إال الماء، أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص –مفهومنا العصري، برإٌتنا الماصرة 

فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )من ٌضم أو ٌضٌؾ هذا(. فمال رجل من األنصار: أنا، فانطلك به إلى 

امرأته، فمال: أكرمً ضٌؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمالت: ما عندنا إال لوت صبٌانً، فمال: هٌبً 

أصبحً سراجن، ونومً صبٌانن إذا أرادوا عشاء. فهٌؤت طعامها، وأصبحت طعامن، و

كؤنها تصلح سراجها فؤطفؤته، فجعبل  -لبل نزول الحجاب –سراجها، ونومت صبٌانها، ثم لامت 

 “..ٌرٌانه أنهما ٌؤكبلن، فباتا طاوٌٌن

 

نساء ٌستثملون.. هللا هللا، بعضنا ٌستثمل أن ٌجلس عنده الضٌؾ لٌلة أو لٌلتٌن من الرجال وال

خصوصٌتنا وترتٌبنا وأمورنا، أما تعلم أن الضٌؾ ٌدخل برزله وٌخرج بذنوب أهل ذلن البٌت؛ 

أي بمؽفرة ذنوب أهل ذلن البٌت؟ على كٍل موضوعنا أن الحبٌب ملسو هيلع هللا ىلص كان عنده األمر على حد 

 سواء، هذه الدرجة العالٌة..

 

لال له ٌا دمحم أعطنً، وكان لد لسم لرسول هللا من سهمه ؼنم * من السٌرة:  ٌؤتً إلٌه أعرابً و

تمؤل ما بٌن الجبلٌن ملا الوادي، فٌمول رسول هللا لؤلعرابً: انظر لهذا الؽنم ملء الوادي، 

فٌمول : نعم، فمال: إنها لن، فمال األعرابً أتهزأ بً ٌا دمحم، فمال إنً ال أهزأ بن خذها وسر بها 

ولمد جاءه رجل فؤعطاه ؼنماً بٌن جبلٌن، “رجل وٌسٌر: جاء فً الحدٌث: إلى لومن، فٌؤخذها ال

، هنا الشاهد، ” فرجع إلى لومه فمال: ٌا لوم أسلموا فإن دمحماً ٌعطً عطاء من ال ٌخشى الفمر

الرجل هنا لم ٌطلب من لومه أن ٌسلموا من أجل المال؛ الؽنم، الرجل انبهر من عدم تؤثٌر الدنٌا 

فإن دمحماً ٌعطً “ ملسو هيلع هللا ىلص، انظر إلى التعبٌر الرالً الذي عبر به هذا الرجل على للب رسول هللا

من الٌخاؾ من الفمر، لٌس عنده التفات أبداً؛ جاء الفمر ..أهبلً ” عطاء من ال ٌخشى الفمر

بها؟ هً وسهبلً، جاء الؽنى .. أهبلً وسهبلً؛ أنا مع هللا، باهلل علٌن ما تشتاق هذه المنزلة ما تطل

ممكنة الحك ٌعطٌها، أعطاها أعداد من األمة فً كل زمان من هذه األمة من أعطاه هللا هذا 

 األمر..
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* من زماننا المعاصر : أحد األشٌاخ الذي أخذت عنهم كنت فً مجلس الدرس كنت فً تلن 

الذي  األٌام فً الخامسة عشر أو فً السادسة عشر، تعلمون لماذا أحكً لكم لصة أحد األشٌاخ

جالستهم؟ حتى ال ٌمول أحدكم ذان رسول هللا ذان أبو بكر وعمر أولبن السلؾ الصالح من 

مثلهم، كم وكم هنان أناس بٌن ظهرانٌنا عاٌشناهم وجالسناهم فً المرن الواحد والعشرٌن 

أوالخامس عشر الذي نتحجج به فً ما تروج له أنفسنا من الخنوع والرضا بؤن ال نرتمً، شٌخنا 

حفظه هللا تعالى كنت فً مجلسه وبعد الدرس كنت أبمى لكً أنظر هل ٌحتاج الشٌخ شًء، هذا 

هل أكرم بخدمة الشٌخ بشًء أو إذا أراد آتً له بملم أو ألرب نعلٌه إلٌه عند خروجه، أي وهللا.. 

الفمٌر إلى هللا أعلم فً نفسً النمص فً كثٌر من الشإون، لكن إن كان ثمة شًء أجراه هللا من 

لنفع، صدلونً وهللا، إنً ألعتمد أنه ببركة حملً لنعال مشاٌخً، نعم، هذا لٌس تواضع!! ال ا

تفهموه على أنه تواضع!! هذا إخبار بحمٌمة، الصادلون مع هللا شؤن الجلوس معهم عجٌب وهو 

موضوع درسنا إن شاء هللا الذي ٌؤتً أو الذي ٌلٌه، بمٌت فلما انصرؾ الناس جاء أحد تجار 

من الذٌن ٌحبون الشٌخ ولال للشٌخ أرٌد أن أتكلم معن فً أمر خاص، لال هات ما عندن  البلدة

ٌعنً كلمنً، خرج هذا التاجر وجاء ومعه سابمه ٌحمبلن جونٌه )شواالً( ٌسمونها التً ٌوضع 

خ فٌها الرز لال له الشٌخ : ما هذا؟ لال له ملٌون، هذا الكبلم فً الثمانٌنات المٌبلدٌة، لال له الشٌ

ما لنا حاجة إلٌها ٌا أخً، لال أنا لد نوٌتها لن ترٌدها للخٌر للصدلة ألوالدن، كان التاجر هذا 

من أهل الحجاز هذا الكبلم فً جدة لال )تحرلها( بلهجة أهل الحجاز، افعل ما ترٌد، فدعا له 

 الشٌخ وانصرؾ الرجل..

رجعت أخبرته، لال تستطٌع لال تؤكد أن سٌارة الرجل لد ؼادرت المكان، ذهبت وتؤكدت له و

أنت والسابك تحمبلنها للت إن شاء هللا نعم، فحملت هذا الشوال مع السابك ووضعناه فً السٌارة 

وركبنا مع شٌخنا، نعم كان هو فً ممدمة السٌارة مع السابك وكنت أنا بجانب الكٌس الذي فٌه 

ى الساعة الثالثة بعد الظهر إال ولد الملٌون، كان هذا الكبلم الساعة العاشرة صباحاً.. ما وصلنا إل

فرغ الكٌس، أدخلنً إلى أماكن ضٌمة فٌها من الفمراء مالم أعرفهم فً بلدة ولدت فٌها ونشؤت 

فٌها، ٌمول لً إلرع هذا الباب سٌجٌبن رجل شابب من الشبان ال ٌستطٌع النزول لل له فبلن 

اطرق هذا الباب.. ٌا ولدي أنت لد  أرسلنً، سٌلمً لن المفتاح افتح واصعد أعطٌه هذه الرزمة،

بلؽت سن الرشد ؼض البصر ألن الذي فٌه إمرأة وبناتها عذارى لٌس لهن أحد ناولها من عند 

الباب وارجع وهكذا.. فلما فرغ من تفرلة الكٌس لال لً بمً شًء للت ال سٌدي فؤمسن بطرؾ 

 هذا الكٌس وبكى فمال اللهم فاشهد.

 

إلى عنده لكن لٌس له أثر فً للبه لٌس له منزلة عنده، وسؤحكً لكم  هذا أوتً المال جاءه المال

إن شاء هللا فً المجلس المادم لصة لرٌبة منها لها صلة أٌضا بشٌخنا الشٌح أحمد متولً 

الشعراوي رحمة هللا تعلى علٌه هإالء الموم جاءتهم الدنٌا، وأنت تؤتٌن الدنٌا أو ال تؤتٌن، المهم 

 ن إتٌانها؟ هل ٌحزنن انصرافها أو العكس؟ما حال للبن هل ٌفرح
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 ننصرؾ من هذا المجلس

 

بؤن نضع هدفا أمامنا : أن ٌستوي فٌها األمران إلى أن تصل إلى هذه الدرجة عش بالتدرج، أنت 

تحكم الشرٌعة تإدي الزكاة كما ٌنبؽً، ال ترضى أن ٌدخل علٌن درهم أو دٌنار بحرام أو بشبهة 

الشبهات ما استطعت، ثم إذا جاءن تحمل مسإلٌة أن هللا إبتمنن واضحة حاول ان تبتعد عن 

على هذا المال متع أوالدن وسع على أهل بٌتن بتوسط ثم بعد ذلن والتوسط نسبً ثم بعد ذلن 

انظر مهمة المال أٌن ٌنبؽً أن ٌنفك وإلى أٌن ٌنبؽً أن ٌذهب، صدلت مع هللا فً ذلن لوي 

هللا لوي ٌمٌنن فً الشإن التً مر الكبلم عنها بدأت الدنٌا النور عندن فً الذكر واإللحاح على 

تصؽر فً للبن ارتمٌت إلى مرتبة تتمزز فٌها من الدنٌا ثم ارتمٌت إلى مرتبة ٌستوي فٌها اإللبال 

 واإلدبار..
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 التطلب المكانة لدى الخلك أحب الناس وأحب للناس الخٌر وأحب محبة الناس لن فً هللا، لكن

الحمد هلل خالك الدنٌا واآلخرة ورّب الدنٌا واآلخرة ومالن الدنٌا واآلخرة وُمدبر الدنٌا واآلخرة، 

وصلى هللا على من دلنا على ُحسن طلب رضوان هللا فً الدنٌا واآلخرة، سٌدنا دمحم وعلى آله 

 وصحبه ومن سلن نهجه إلى ٌوم الدٌن..

 

مجلس الماضً إلى الٌوم؟ كٌؾ صار نظرن إلى وجِد الدنٌا وعدمها )فمدها(؟ ما أخبارن من ال

كٌؾ صار نظرن إلى من ٌملكونها وإلى من ال ٌملكونها؟ بمدر ما ترتمً فً نظرن إلٌها ترتمً 

 فً التخلص من تؤثٌرها على تشوٌش الرإٌة علٌن..

 الدنٌا وصلتها بنظرتنا للخلك

 

ثر الدنٌا على للبن كلما استطعت أن تنظر إلى الناس بعٌن كلما ضعفت الدنٌا فً للبن ضعؾ أ

نظٌفة وبرإٌا واضحة كما ٌمولون، لكن كلما شوشت الدنٌا على للبن تشوشت الرإٌة عندن، 

صار ٌإثر فٌن النظر إلى الناس إما بانبهار بمن لدٌه نصٌب من السعة فً الدنٌا وفتح هللا علٌه 

لٌه، إما بانبهار وتملك.. فبلن عنده كذا وفبلن عمل بشًء من الرزق أو بؽضب منهم بحسد ع

زواج بكذا وفبلن اشترى كذا.. انبهار.. هذا مرض ما سببه؟ أن الدنٌا كبٌرة فً للبن ما 

خرجت، أو حسد، أعوذ باهلل من هإالء أهل الدنٌا عندهم جشع ما ٌشبعون لهم الدنٌا ولنا 

ة وما هكذا ٌنظرون، ماهنان حل وسط؟ ما اآلخرة..ضمنت لن اآلخرة؟ ما هكذا حال أهل اآلخر

تستطٌع أن تنظر لئلنسان كإنسان؟ ال تستطٌع أن تنظر إلى المإمن كمإمن؟ البد أن تنظر إلٌه 

 كدنٌا؟ إذاً المشكلة عندن فً النظر إلى الدنٌا.

 

 أو النظر إلى الفمٌر بعٌن االحتمار، من على الباب؟ فبلن.. أوه فبلن.. ٌتجهز!! من فً الباب؟

فبلن أووه أنا مشؽول فً ولت ثانً هذا ثمٌل دم، وذان ما كان ثمٌل دم؟! هذا جاء فً ولت 

 مزعج وذان جا فً ولت مزعج لماذا ذان لم ٌزعجن وهذا أزعجن؟

أو النظر إلى الفمٌر بعٌن التبجٌل على أن الفمر معناه الصبلح، فبلن هذا هو العالم الصحٌح 

من هإالء العلماء عندهم سٌارات وبٌوت.. ال ال ….. ٌا، فًالزاهد الذي ما عنده شًء من الدن

تصدق فبلن هذا وزٌر محترم حتى شمة جدٌدة ما عنده!! نعم الذي ٌظهر علٌه أثر الدنٌا بدون 

ممدمات بمجرد أنه تحمل مسإولٌة من مسإولٌات الدنٌا حـُكم أو وزارة حتى مسإولٌة دٌنٌة لكن 

مال ال شن محل رٌبة!! ٌنبؽً أن ٌُحاسب وعلى ولً األمر لها دخل بالمال فجؤة ظهر علٌها ال

أن ٌُحاسبه ٌنبؽً أن ٌُشعَر بهذه الرٌبة، لكن ال تكون المسؤلة لاعدة عامة تـُطبك على كل الناس، 
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فبل تنظر إلى الؽنً وال إلى الفمٌر ال بعٌن الرضا وال بعٌن الؽضب ال بعٌن االحترام وال بعٌن 

والفمر لو فعلت ذلن فمعنى هذا: أن الدنٌا فٌن ال تزال المشكلة عندن  االحتمار على أساس الؽنى

 ولٌست عند الذي تتعامل معه، اتضحت هذه المسؤلة؟

 

عند أهل التدلٌك فً هذا المعنى، كنت وعدتكم أن أذكر لصة فً المجلس الماضً، شٌخنا الشٌخ 

ابتلوا بالظهور بالشهرة،  دمحم متولً الشعراوي رحمة هللا تعالى علٌه من المعلوم أنه ممن

والشهرة نوع من أنواع الدنٌا.. الشهرة، الجاه، المال، محبة الناس هذه كلها من ابتبلءات الدنٌا 

إن أحسن اإلنسان التعامل معها كانت سبباً فً ارتمابه بالمرب من هللا وإن افتتن بها والعٌاذ باهلل 

 طاح ..

 

بالخٌر الذي أكرمه هللا به علماً وصبلحاً، ٌجتمع * لصة : شٌخنا الشٌخ الشعراوي من شهرته 

علٌه أهل الدنٌا ٌحبونه وٌترددون علٌه ووجدوا فٌه الهداٌة والدعوة إلى هللا، فترة من الفترات 

ُسرلت شمته التً كان ٌسكن فٌها فً حً الحسٌن فجاء الخبر إلى أحد أشٌاخً وبٌنه وبٌن شٌخنا 

ٌه أخوة، فلما أُبِلَػ بعد الدرس من بعض الحاضرٌن أن الشٌخ الشعراوي رحمة هللا تعالى عل

الشٌخ الشعراوي ُسرق من بٌته ثبلثون ألؾ جنٌه مصري تؽٌر وجه الشٌخ لما بلؽه الخبر، 

َشعرت أن تؽٌر وجه شٌخنا لم ٌكن محصوراً على لضٌة أنه أوذي الشٌخ الشعراوي.. وهنا 

رج الرلم واتصل بالشٌخ الشعراوي: شٌخ المصة، خرج الناس لال هات الهاتؾ جبت بالهاتؾ أخ

متولً لال: أهبلً شٌخ فبلن كٌؾ أنتم بخٌر؟ لال بلؽنا أن شًء طرأ علٌكم ودخل سارق إلى 

بٌتكم، لال نعم كان هنان ثبلثون أؾ جنٌه أعطانٌها التاجر الفبلنً من المحبٌن ولال لً إذا 

الفمراء فً لرٌتكم فجعلتها فً  خرجت فً نهاٌة األسبوع إلى لرٌتكم دلدوس لسمها على بعض

الخزانة حتى ٌؤتً آخر األسبوع لكن السارق جاء وأخذها فتهلل وجه شٌخنا، تعجبت السرلة 

ثبتت ما تؽٌر شًء لماذا تضاٌك فً البداٌة؟ و إذا به ٌمول الحمد هلل الذي لم ٌخٌب ظننا فً أخٌنا 

بلثٌن ألؾ جنٌهاً.. كٌؾ ٌفكر هإالء ما كنت أظن أبداً أن ترضى على نفسن أن تدخر من الدنٌا ث

 الموم؟

 

الشن التاجر له أن ٌدخر واإلنسان له أن ٌدخر لكن الكبلم هنا عن النظرة، كٌؾ ٌنظر الناس 

إلى المماٌٌس؟!.. مماٌٌس الفمد والوجد، الخسارة والربح، مفهوم الخسارة والربح، مفهوم التعامل 

مة أن شٌخنا الشٌخ دمحم متولً الشعراوي رحمة مع المظهر والدنٌا، ذكرت لكم فً مجالس ساب

هللا تعالى علٌه بعض األحٌان ٌفتمدونه فٌجدوه ٌؽسل مراحٌض المسجد، لما سؤل عن ذلن لال 

خشٌت على نفسً لما رأٌت الوزراء والتجار والكبار والصؽار ٌحٌطون بً خفت أن ٌكون لً 

المرى أهل المرٌة حملوا السٌارة بمن فٌها، التفات إلى الدنٌا.. الجاه، المكانة، لما دخلت إحدى 

لال خفت على نفسً من هذا الحال أن ٌحصل لملبً التفات.. هذا الشؤن من مراعاة الملب هو 

 مهمة المرٌد هو ممصود المرٌد فً السٌر إلى هللا عز وجل..
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ؾ، ٌُصبح ٌترتب على الذي ٌعٌش وعنده هذا الحس عنده هذا االنتباه أن معاملته مع الناس تختل

ممٌاس تعامله مع الناس.. تذكرون فً المجلس الماضً للنا أن الناس إما ٌنظر بعضهم إلى 

بعض أن كل واحد منهم له حاجة ٌرٌد أن ٌنتزعها من اآلخر، ؼابة، وهذا ما ٌعٌشه أكثر الخلك 

سن الٌوم، وإما أن ٌنظر بعضنا إلى بعض على أن كل الناس الذٌن ٌحٌطون بنا وسابل نرتمً بح

معاملتنا معها إلى من؟ إلى هللا سبحانه وتعالى، إذا نظرنا بهذا المنظار الرالً وهو منظار 

المرٌد منظار المإمن الذي ٌرٌد اآلخرة ٌرٌد رضوان هللا سبحانه وتعالى إذا نظرنا بهذا المنظار 

أصبحت المعاملة مع الناس مختلفة، كٌؾ؟ أصبحت صلتً بمن حولً ال تشوش علً فٌها 

ظرة إلى الدنٌا، انتهٌنا من الكبلم هذا؟ الٌشوش علً فٌها وهم أن هإالء ٌنفعون وٌضرون الن

النافع الضار هو هللا أو ٌعطون أو ٌمنعون المعطً المانع هو هللا، ذكرنا هذا فً المجلس 

الماضً ال ٌشوش علً ما لد ٌصدر منهم من إحسان أو إساءة تجاهً من مدح أو ذم، هذه نمطة 

 بر إلى هللا، الٌستمٌم أمر السٌر إلى هللا دون ضبط هذا األمر، كٌؾ؟مهمة للسا

 

 مماٌٌس الصلة مع الناس فً المدح والذم

 

اإلنسان صلته مع الناس ممٌاسها: ممٌاس المبول والرفض والتشوش والسعادة والحزن كٌؾ 

لراحة ٌعامله الناس؟ أحسن بعض من حولً إلٌه ارتاح أساإوا إلٌه ضجر، ال أعنً بذلن ا

والضجر الطبٌعً الذي ٌحصل كبشر، نحن بشر لكن ألصد ارتاح شعر بنشوة الناس تحسن إلٌه 

وتراعٌه أو شعر بؽضب ٌعمٌه الناس أسابت إلٌه ولم تحسن إلٌه ولم تراعٌه لم تراعً التعامل 

الشام معه، أو مدحون أنت ما شاء هللا ممتاز مثلن ما فً ما شاء هللا، مثل ما ٌمولون أحبابنا فً 

ما شاء هللا حولن الطبٌب الذي لٌس مثلن طبٌب المهندس الذي لٌس مثلن مهندس الكاتب الذي 

ال ٌشك له ؼطاء، التاجر ممتاز، العالم ذو اللسان الزلك الطوٌل، الكذا، 

مدح..مدح..مدح..ما أثر مدح الناس على للبن؟ أو العكس، ال ال أنت ما تفهم تعبان ال …الكذا

ذاب ال أنت مؽرض ال أنت نصاب ال أنت سارق.. ماذا ٌإثر فٌن هذا؟ بطبٌعة أنت سًء، أنت ك

البشر ٌتؤثر اإلنسان ٌحزن أو ٌفرح لكن بعد أن ٌحزن ألول وهلة أو ٌفرح ألول وهلة بطبٌعة 

البشرٌة ونحن الزلنا فً الطرٌك إلى هللا، أثر الفرح والحزن للوهلة األولى إلى أي مدى ٌإثر 

نظرتن إلى الذي تعامل معن بهذه الطرٌمة فً الناس الذٌن ممن حولن، إلى فٌن؟ كٌؾ؟ ٌإثرفً 

أي مدى ٌإثر فً لرارن كٌؾ ستعاملهم؟ هذا أخذ ٌثنً علٌن وٌمدحن وٌبجلن و..و..و..كٌؾ 

شعرت؟ انتشٌت؟ هذا أثر داخلً علٌن، كٌؾ لررت تتعامل معه؟ هذا اإلنسان صادق معن 

 محترم وممتاز.. هذا الذي ٌعرؾ الناس هذا الذي ٌمدر، منصؾ ما فً للبه حسد هذا ما شاء هللا

وآخر تكلم علٌن، شتمن، آذان، أساء إلٌن فً الوهلة األولى حزنت، كل الناس تتؤثر إال الذٌن 

ارتموا مراتب هللا ٌرلٌنا إن شاء هللا، لكن بطبٌعة الحال فً أول السٌر نتؤثر لكن بعد التؤثر إلى 

التؤثر؟ هل أسرن بإساءته؟ هل رضٌت أن تبٌت وفً للبن كراهٌة، أي مدى وصل إلى للبن هذا 

حمد، حسد، بؽض، إذا ذكر هذا اإلنسان أمامن هل تشعر أنن تمتعض؟ هل تشعر أنن تؽضب 

من ذكره؟ هل تستثمل الثناء علٌه؟ هذا أصبح إنسان بالػ األثر علٌن.. أسرن وتحكم فٌن، كما 

فً التعامل معه؟ هل لررت أن تتعامل معه من  أسرن المادح أسرن الذام، ثم ماذا لررت
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منطلك اإلساءة؟ تترصد له، تبحث عن الفرصة لتإذٌه، تبحث عن معاٌبه مثالبه.. أول خطؤ.. آه 

للت لكم انظروا كٌؾ فعل؟ بٌنما لبل أن ٌشتمن أو ٌسبن أو ٌفتري علٌن أو ٌُسًء إلٌن كان 

ما كنت تنتمده هذا النمد، ما كنت تركز على  ٌخطا مثل هذه األخطاء وأحٌاناً أكثر منها للٌبلً 

أخطابه بهذه الطرٌمة وذان الذي مدحن ما كنت تتؽاضى عن أخطابه إلى هذا الحد.. ال مسكٌن 

ما لصد.. ما أراد.. التمس ألخٌن حتى السبعٌن عذر وذان ماهو أخون؟ هذا الذي مدحن 

من ستر مسلما ًستره ”و” للمإمن المإمن”وأعطان ما ترٌد.. التمس ألخٌن حتى السبعٌن عذر، و

تؤتً األحادٌث كلها أمامن ترؼٌب، وذان الذي آذان.. إنكار المنكر واجب.. السكوت “.. هللا

مداهنة.. المإمن ال ٌداهن.. ٌجب أن آخذ على ٌده.. هذه األحادٌث لَم لْم تكن هنان وتلن 

حادٌث لتـُدرن متى تحتاج إلى اللٌن األحادٌث لَم لْم تكن هنا؟ لماذا فمدت مٌزان التعامل بهذه األ

 ومتى تحتاج إلى الشدة.

 

لماذا أصبح المٌزان لٌس مٌزاناً النبوة وال السنة؟ أصبح المٌزان انطباع نفسن تجاه لهذا أو 

ذان.. ال المرٌد ال ٌمبل أن ٌستمر بهذه الطرٌمة، المرٌد ال ٌرضى أن ٌستمر بهذه الطرٌمة بؤن 

إن أحَسَن أحد الناس إلٌن أو مدحن من الذي أنطك لسانه أو أجرى  ٌإسر بتعامبلت الناس معه،

على ٌده اإلحسان.. من؟ هللا.. هو ال شن مكلؾ بما فعل إن أحَسَن إلٌن سٌجزى باإلحسان 

إحساناً، إن أثنى علٌن بما فً ثنابه من الخٌر بنٌة صالحة ٌثاب على ذلن وإن أثنى علٌن من 

ن الذي ذمن أو آذان من الذي حّركه أو أطلك لسانه؟ هللا.. نعم باب التملك ٌحاسب على ذلن، وذا

 هللا، ال شن سٌُحاسبه إن أساء بفعله لكن فً األصل من الذي أنطك هذا وذان؟ هللا.

 

ما رأٌن تعٌش مؤسور لنطك الناس البشر الذٌن من حولن، هذا مدحن أخذ للبن، هذا ذمن أخذ 

 إلٌن امتلن مشاعرن بالكـُره، أم تعٌش مع هللا؟للبن، هذا أحسن إلٌن امتلكن، هذا أساء 

 

 تعامل المرٌد مع المدح

. فبلن من الناس أحَسَن إلٌن: سبحان من ساله لٌُحسن إلً اللهم لن الحمد شكراً، وأشكر من ٔ

أجرى هللا على ٌده الخٌر.. جزان هللا عنً خٌراً، أجرى هللا مدٌحن على لسان أحد بالثناء علٌن، 

ر الجمٌل وستر المبٌح.. ٌا رب لو كنت أطلعتهم على بعض مساوبً كان ٌمكن سبحان من أظه

هإالء ٌمدحونً؟، ال ألبل أن أؼتر بمدح زٌد وعمرو أنا أعرؾ بما عندي، ٌمول الحسن 

أنت متٌمن تعرؾ ماذا عملت من ” األحمك من ترن ٌمٌن ما عنده لظن ما عند“البصري: 

أعرؾ المـُبح الذي فً داخلً، جاء واحد لال لً أنت أخطاء.. أنا أعرؾ ما عملت من أخطاء و

ممتاز، هو ظنه حسن هللا ٌجزٌه الخٌر على ثنابه لكن التكن مؽفبلً وتصدق ظن الذي أمامن 

وتترن ٌمٌنن أنت الذي تعرفه، هذا َحَمك تضحن على نفسن، فإذا أطلك هللا لسان أحد من الخلك 

 المبٌح. بالثناء علٌن.. سبحان من أظهر الجمٌل وستر
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. سٌدنا أبو بكر الصدٌك إذا أثنى علٌه أحدهم )وهو أهل للثناء( ٌمول: اللهم اجعلنً خٌراً مما ٕ

اللهم اجعلنً خٌراً مما ٌظنون “ٌظنون، هم ظن الخٌر اجعلنً أفضل ما أكره أرٌد أكون أفضل، 

، ال “مولونواؼفر لً ما ال ٌعلمون، الشًء الذي ما علموه أنت تعلمه، وال تإاخذنً بما ٌ

 تحاسبنً لالوا علٌن كذا وكذا..تعرؾ هذه الدعوة؟

 

. ترٌد معنى آخر رالً؟.. أثنى علٌن أحد من الناس لل سبحان هللا الثناء الحمٌمً بٌن البشر ٖ

ًّ فظنها حسنة إال هً فً أعلى  ٌنبؽً أن ٌكون لسٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.. ما من خصلة رآها الذي أثنى عل

. مراتبها ًّ  موجودة فً سٌدنا دمحم الثناء لسٌدنا دمحم ماهو لً على سٌدنا دمحم ماهو عل

 

. ترٌد معنى رالً آخر؟.. لماذا نحتاج إلى تعدد هذه المعانً؟ ألن المشكلة عوٌصة، التفات ٗ

الملب فً التعامل مع الناس فً الثناء والذم خطٌر.. خطٌر.. إي وهللا، المعنى اآلخر شخص 

ان أحد أشٌاخً الحبٌب دمحم الهدار رحمه هللا ٌمول إذا أحد أثنى علٌن فمل آمٌن.. أثنى علٌن، ك

لماذا؟ لال اعتبر ثناءه دعاء، اعتبر أنه ٌدعو لن أن تتحمك بهذا أنت تعرؾ أن ما عندن شًء 

من ذلن، لال لن ما شاء هللا علٌن من األولٌاء لل آمٌن.. تعرؾ ما فابدتها؟ أوالً دعوت هللا 

كرمن هللا فتتحمك، الفابدة الثانٌة حمٌت نفسن من أن تـَُصدق ما دام للت آمٌن معناه أنن وربما ٌ

 معترؾ أنها لٌست فٌن وما زلت تطلبها حتى ٌعطٌن هللا إٌاها.. هذا الثناء.

 

 تعامل المرٌد مع الذم

ترن . جاء شخص وما شاء هللا فتح لن نشرة أخبار فً مساوبن: ٌا كذاب ٌا منافك ٌا فعل ٌا ٔ

أنت لدام الناس مرابً لماذا تصلً وسبحة وأنت ؼشاش.. ونزل علٌن أو عرفت أنه ٌكٌدن 

ٌحاول ٌإلب علٌن اآلخرٌن.. كٌؾ تنظر إلٌه؟ ألن النظرة ٌترتب علٌها تصرؾ، كل التصرفات 

مبنٌة على مشهد الملب، األساس الملب فً تصرفات البشر، ٌمكنن أن تمول هذا حاسد هذا حالد 

وهذا كاذب هذا مخطىء ولد ٌكون هذا صحٌحاً هذا الكبلم، لد ٌكون تكلم عن حسد  هذا مبؽض

عن بؽضاء لكن أنت ال تستفٌد شًء إن لررت هذا األمر لو انشؽلت بحاله هو حاسد مبؽض، 

تعال ارجع إلى حالن المرٌد مشؽول بحاله مع هللا وٌطلب المرب من هللا، لال ال.. ال.. ولكن من 

ؽً أن أردعه.. انظر إلى حالن مع هللا واصدق مع هللا وسٌجري هللا على ٌدن باب األمانة ٌنب

الخٌر له سٌجري هللا صبلحه على ٌدن.. كٌؾ؟ فـَِكر.. أنا فعلت أشٌاء خاطبة فً حٌاتً أو ما 

فعلت؟ لد ال ٌكون الشًء الذي لاله هو فٌن لكن هنان أشٌاء سٌبة فٌن أما توجد؟ ماشاء هللا 

 ا مساوىء ..خبلص.. كلنا فٌن

 من ذا الذي ماساء لط ، ومن له الحسنى فمط ، دمحم الهادي الذي ، علٌه جبرٌل هبط
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ًّ أشٌاء ثانٌة أسوء  ًّ لكن أظن أن ف أنت فٌن كذا وكذا.. تـذكـَر.. أنا ٌمكن الخصلة هذه ماهً ف

ًّ لٌُذكرنً حتى أتنبه، ٌ ًّ لٌكفـّر ذنوبً أو لعل هللا سلطه عل مكن أنا ظلمت ولعل هللا سلطه عل

أحد من لبل فً كبلمً أراد هللا أن ٌنبهنً، ما أنطك هللا لسانه إال لٌُرلٌّنً جاءتنً فرصة ترلٌة، 

هنان لما مدحنً أحدهم فرصة الترلٌة أن ألول آمٌن وإال فً خطر سموط لو التفت إلى كبلمه 

 ولبلته وَصدّلت نفسً ..

 

مر؟ إما أن تتعامل بالصبر.. جزان هللا خٌر . هنا فرصة الترلٌة هً كٌؾ تتعامل مع هذا األٕ

وتنسحب )َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن لَالُوا َسبلماً( هذه رتبة وهً عالٌة لكن شرط أن تبٌت وللبن 

صافً علٌه ماهو أمام الناس.. جزان هللا خٌر.. هللا ٌسامحن وللبن ٌمول هللا ما ٌسامحن أبداً.. 

وضعت رأسن على الوسادة تمول: أؾ هذا خبٌث ٌا هللا اٌش سوٌت لكن إذا رجعت إلى البٌت و

فٌه هذا لماذا؟.. طٌب أنا ما آذٌته وما فعلت معه شًء؟ معناه لدر ٌإثر فٌن، هـُزمت أمامه 

اآلن، أما إذا ردٌّت الطاق طالٌن وفتحت لسانن..ال ال هذه خلها للثانٌٌن.. دعها لؽٌرن ألنن أنت 

الناس أنت ما تعرؾ ٌا شٌخ أنت على نٌاتن، الناس فً هذا الزمان  سالن ال ترد بفحش المول،

أنا ماذا؟ لال أنت على نٌاتن، …إذا ما ولفتهم عند حدودهم وترد الكلمة كلمتٌن ٌدوسون دوس

وأنت لماذا ال تكون على نٌاتن؟ لال ٌا شٌخ أنت رجل طٌب.. وأنت لماذا ال تكون رجل طٌب 

ذه هزٌمة إما أن ٌهزمن فٌجعلن تخطىء أو تسًء وإما أن وانتً كونً إمرأة طٌبة، ال.. ه

 ٌهزمن فٌجعلن تتظاهر بالصبر ثم إذا عـُدت إلى بٌتن حملت علٌه..

 

أنا بشر حملت ال أرٌد أن أكذب على نفسً وال أكذب على ربً أرٌد أن أسٌر إلى هللا ذهبت إلى 

.. لها ًّ  عبلج؟ البٌت وجدت فً للبً شًء من هذا الذي آذانً وتكلم عل

 

ال هذا …نعم أول عبلج أن تمتنع أنها مرض ال تـُكابر ال تمول ال أصل المسؤلة كذا والوالع كذا

ًّ لكً ٌنبهنً إلى نمطة  ًّ هذا الذي أساء إل ضعؾ، الحمد هلل من كرم هللا علً أن ساق إل

رب الضعؾ التً عندي.. تمام؟ نبهنً ألنً ضعفت أمام اإلساءة والشتم ما لدرت أصبر.. ٌا 

جزِه عنً خٌر الجزاء ٌا رب أصلح شؤنه، أصلح شؤنه بحب.. ٌا رب بلـّؽه من فضلن وإحسانن 

ما أنت له أهل ٌا رب أكرمه.. تعرؾ تمول ٌا رب أكرمه؟ حتى ولو للتها وللبن ؼٌر لابل هذا 

 لٌس بنفاق هذا معالجة لمرض لملب للها وللبن ؼاضب علٌه وحامل علٌه هذا ٌُطهر للبن.

 

ت على هذا األمر.. هنان مرلى أكبر.. أنت سابر إلى هللا تطلب أعلى أعطان هللا . تروضٖ

المدرة تكون أعلى أنت مسلم فٌن أنوار ال إله إال هللا تستطٌع بفضل هللا وتوفٌمه لمعنى أفضل من 

األرضى …ذلن ما هو األفضل؟ األفضل أن تفكر ما هو األرضى هلل للتعامل معه األرضى هلل

: أن أستفٌد من كبلمه مهما ؼضبت وأخذتنً الؽضبة أتفكر فً الكبلم الذي لاله هل فٌه هلل.. أوالً 

شًء صحٌح ولو بنسبة ضبٌلة هل ٌوجد؟ عبلمة الصدق فً السٌر أنن تنظر من أٌن ممكن كذا 



 
ٕٔٓ 

ٌا … وكذا وكذا نعم ممكن أن ال ٌكون كبلمه دلٌماً لكن بالفعل أنا لد ٌصدر منً فعل كذا وكذا

ًّ من ٌنبهنً أعنً على التخلص مما أنا فٌه، ٌرضً هللا هذا األمر، ٌمربن رب كما أرس لت إل

 إلى هللا أن تنظر بهذا المنظار..

 

* لصة : اإلمام علً زٌن العابدٌن بن الحسٌن السجاد علٌهما السبلم إمام أهل البٌت فً عصره 

عندما أوتً به وآل البٌت وزمانه ٌوجد فً هذا الجامع حجرة نزل بها اإلمام علً زٌن العابدٌن 

بعد معركة كرببلء، اإلمام علً زٌن العابدٌن ابن الحسٌن خرج ذات ٌوم متوجهاً إلى الكعبة هذا 

الرجل كان ٌصلً ألؾ ركعة فً الٌوم واللٌلة، ال تمل لً كٌؾ احسبها بالدلٌمة؟ ابدأ واظب على 

عمل، دخل إلى المسجد وعلٌه  أحد عشر ركعة فً صبلة الوتر ستبدأ تفهم هذا الكبلم هذا كبلم

السكٌنة والهدوء وصلى ودعى هللا وعبد ثم خرج.. عند خروجه تلماه رجل من الذٌن فً نفوسهم 

شًء على أهل البٌت والعٌاذ باهلل وهذا من النفاق فلما رآه لال له أمام الناس: أنت الذي تدعى 

ذا الكبلم؟ أنت الفاسك أنت الفاجر بزٌن العابدٌن لال: نعم لال: أنت شٌن العابدٌن، ٌمول لمن ه

أتى بكبلم ممذع فاحش ٌخاطب به اإلمام علً بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب وفاطمة بنت 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إمام عصره وزمانه فؽضب بعض الناس الذٌن مروا وسمعوا الكبلم فمال: دعوا 

سلسل الشتم كله ألبل علٌه سٌدنا علً زٌن الرجل ٌكمل، لما انتهى الرجل من كل ما عنده من م

ًّ وما خفً عنن أعظم ألن حاجة ألضٌها لن “العابدٌن ولال  ٌا ابن أخً أما وكل الذي ذكرته ف

أنت أحسنت إلً نصحت فبكى الرجل ولال أشهد أنن ابن رسول ” تلماء النصٌحة التً بذلتها لً

ال، لالوا لً: إن أنت أؼضبت علً بن هللا، سامحنً ٌا سٌدي لمد أؼرانً الموم بشًء من الم

الحسٌن وجعلته ٌجهل علٌن ٌجهل أي ٌؽضب وٌشتم سّمً جهل عند العرب، إن جعلته ٌجهل 

علٌن أعطٌنان ألؾ دٌنار من الذهب فتبسم مرة ثانٌة تعرؾ تتبسم عندما ٌسًء إلٌن أحد هذا 

استحضر حالن مع هللا  أول شًء تفعله عملٌاً كل ما ٌسًء لن أحد تبسم فً وجهه مدة التبسم

فكـّر مالذي ٌرضً هللا فً الرد لبل أن ترد، تبسم مرة أخرى ولال: أهذه؟.. على األلؾ دٌنار؟ 

لال نعم لال أما لو أخبرتنا ألعطٌناكها دون أن نحوجن إلى أن تـُؽضبنا فنجهل علٌن هل عندنا 

 ألؾ دٌنار؟ أعطوه.. فؤعطوه األلؾ دٌنار، سمعت؟

 

بن الحسٌن الذي أعطاه ٌعطً، هذي أخبلق فٌها إرث هذه األمة فٌها سمو ال تمل هذا علً 

ًَ أَْحَسُن( تـُرجمت عمبلً سٌدنا علً بن  تًِ ِه
المعاملة مع هللا عزوجل، انظر كٌؾ )اْدفَْع بِالَّ

ٌْنَهُ َعدَاَوةٌ َكؤَنَّهُ وَ  ٌْنََن َوبَ ًٌّ َحِمٌٌم( ال تمل الحسٌن دفعها بالتً هً أحسن ماذا أثمرت )فَإِذَا الَِّذي بَ ِل

أنا حاولت أدفع بالتً هً أحسن لكن الناس ما فٌهم فابدة.. كبلم هللا ال ٌخطا.. أنت لما تمول أنا 

 ًَ تًِ ِه
دفعت بالتً هً أحسن لكن فبلن مافٌه فابدة أنت تكذب كبلم هللا؟ هللا ٌمول )اْدفَْع بِالَّ

ٌْنَهُ َعدَ  ٌْنََن َوبَ ًٌّ َحِمٌٌم( صدق هللا العظٌم، إذاً إذا توهمت أو تخٌلت أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي بَ اَوةٌ َكؤَنَّهُ َوِل

أننً دفعت بالتً هً أحسن فلم أرى نتٌجة )فَإِذَا الَِّذي( معناه أنه لم أدفع بالتً هً أحسن ألن 

 كبلم هللا ما ٌتؽٌر سبحانه وتعالى ..

 



 
ٕٔٔ 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

لٌلة لبل أن تنام لبل أن تنامً ٌفكر كم مرة تعرضت فٌها كٌؾ نتعامل مع من ٌسًء إلٌنا، ال

لئلساءة من أحد كٌؾ كان تعاملً؟ ٌا هللا عندما ٌبدأ اإلنسان منا ٌنظر بهذا المنظار النبوي 

الشرٌؾ الرالً سٌضحن على نفسه، وهللا لما تتذكر أنن ٌوماً من األٌام كنت فً السٌارة 

ة وكاد أن ٌتسبب فً حادث ونزلت وؼضبت واإلشارة خضراء وأتى شخص لاطع اإلشار

وشتمت وسببت لما تتذكره تمول كٌؾ تعاملت معه بهذه الطرٌمة الرجل ربما كان مشؽوالً أو 

مستعجبلً أو حتى أخطؤ ٌا أخً الحمد هلل هللا سلمنً من الحادث، أشكر هللا بدل أن الناس سبحان 

عندما ٌكبر وٌتذكر كٌؾ كان تصرفه مع هللا كٌؾ كنت أنا أتصرؾ.. تماماً مثل الصبً الصؽٌر 

الصبٌان، ٌتحدى وٌضارب وٌصارع.. كٌؾ كنا صؽار بسرعة نؽضب ونتزاعل هً 

ماذا لررت فً نهاٌة هذا المجلس؟ لم ٌبمى معنا إال شًء ٌسٌر من هذه المجالس إلى أٌن …هذه

كبلم من؟ هللا.. تعجب ما وصلت فً صدق اتخاذ المرار عندما تسمع )َولُولُواْ ِللنَّاِس ُحْسناً( هذا 

لال للمسلمٌن فمط لولوا حسنا ما لال لولوا للمحسنٌن وأصحاب األخبلق ألن هإالء الذٌن ٌنفع 

معهم الحسنى الثانٌٌن ما ٌنفع، )َولُولُواْ ِللنَّاِس( المحسن والمسًء والمإمن والكافر الصالح 

 ..والطالح، ولولوا للناس حسنا رزلنا هللا وإٌاكم لول الُحسن

 

ٌارب.. ٌارب.. ٌارب.. سمعنا عن أخبلق الصادلٌن فً محبتن بمن ساروا إلٌن فؤوصلتهم 

إلٌن.. فاشتالت أرواحنا وللوبنا إلى أن نتحمك به.. فإنا نعلم ٌا سٌدي من أنفسنا ونمصنا وعجزنا 

وتمصٌرنا ما ٌحول بٌننا وبٌن ذلن ؼٌر أنا نعلم أكثر من علمنا بعٌوبنا ونمصنا بؤن فضلن 

الواسع وجودن العظٌم حرٌي بؤن تنظر إلٌنا فً ساعتنا هذه نظرة تـُعٌننا بها على أنفسنا.. اللهم 

أعنا على أنفسنا.. اللهم آت نفوسنا تمواها وزكها أنت خٌر من زكاها أنت ولٌها وموالها.. اللهم 

تٌنا به سر ارزلنا صدق اإللبال علٌن وحـُسن المعاملة معن.. اللهم ارزلنا من البصٌرة ما تإ

الفرلان حتى نـُفرق به بٌن الحك والباطل فنعامل خلمن معاملة تربطنا بصدق المعاملة معن ٌا 

أكرم من سـُإل وأجود من أعطى وما بخل، ال تحرمنا ونحن ندعون ال تردنا ونحن نسؤلن 

ونرجون جودن عظٌم وفضلن عمٌم وأنت ٌا هللا كرٌم رحٌم حلٌم.. نسؤلن اللهم نظرة إلٌنا 

ونحن فً بٌٍت من بٌوتن على مابدة من موابد فضلن وإحسانن.. اللهم إنا نسالن أن ال ٌنفض 

هذا الجمع وال ٌنتهً هذا المجلس إال ولد أكرمت كل حاضر ومستمع وناظر بكرامة من عندن 

ٌموى بها على صدق السٌر إلٌن على وصؾ المحبوبٌة، ٌا كرٌم مع اللطؾ والعافٌة وأعد عوابد 

أمة الحبٌب ملسو هيلع هللا ىلص فً المشارق والمؽارب.. فرج عن اخواننا فً فلسطٌن فرج عن ذلن على 

إخواننا فً العراق فرج عن أهل ال إله إال هللا فً المشارق والمؽارب ٌا كرٌم.. وصلى هللا على 

 سٌدنا دمحم آله وصحبه وسلم.. والحمد هلل رب العالمٌن.

 

 

 



 
ٕٕٔ 

هللا وسلم على سٌدنا دمحم أكرم الخلك لدٌه وعلى آله وصحبه ومن سار على الحمد هلل وصلى 

 نهجه إلى ٌوم الولوؾ بٌن ٌدٌه.. وبعد..

 

لعلنا لد أعملنا الفكر بشؤن معامبلتنا مع الخلك بدأنا نفكر بكٌفٌة تعاملنا مع المحسن والمسًء، 

تنا إلى الخلك.. هل هم الكبلم الذي ذكر فً المجلس الماضً وفٌه شًء من العمك حول نظر

وسابل نرتمً بها إلى هللا عز وجل بحسن تعاملنا معهم على من ٌرضً هللا؟ أم أنهم أشخاص 

 نتنازع نحن وإٌاهم لٌؤخذ كل منا من اآلخر ما ٌرٌد وٌدفع ما ال ٌرٌد.

 

كان بعض األشٌاخ ٌمول فً مسؤلة التعامل مع الناس: من أهم األمور أن تـُحكم مٌزان المبول 

والرد، أحسن إلٌن أحدهم إحسانا إما مادٌا بمال أو هدٌة، أو معنوٌا بحسن معاملة أو بازدراء 

 نصٌحة المبول والرد، مٌزانه ٌنبؽً أن ٌستوي عند السابل إلى هللا أن ٌنضبط.

 

 مٌزان المبول والرد

 

ذا ٌرضٌه فً مٌزان المبول والرد فً التعامل مع الناس ألبل أو أرفض!! ٌنبؽً أن ابحث عن ما

سبحانه وتعالى فً ذلن لبل أن أبحث عن حاجتً من عدمه، أعٌد؟.. نبحث عما ٌرضٌه سبحانه 

وتعالى لبل أن نبحث عن احتٌاجنا من عدمه، عـُرض علٌن شًء من المال لد تكون محتاجا 

إلٌه.. عندن من ألاربن من هو فً مستشفى أو عندن سداد دٌن أو لسط لكن لو بدأت تفكر فً 

ة لبل مرضات هللا ستضعؾ وسٌختل عندن المٌزان.. مٌزان المبول والرد، ستمبل ما ال الحاج

ٌصح لبوله وترد ما ال ٌصح رده، إما أن ٌؤخذن الكبر وتظن أنه من باب عزة المإمن وترفض 

شٌبا ال ٌجوز أن ترفضه فً وضع معٌن، العابل المستكبر من الناس الذٌن الٌنظر هللا الٌهم 

.. نعم.. وإما أن تمبل فً ظل شعورن بالحاجة على نحو ال ٌرضً هللا، لكن أنا والعٌاذ باهلل

عندي ظرؾ ومحتاج، إن كان مكتوب لن أن ٌصل إلٌن ارفضه بالحرام سٌؤتٌن مباشرة 

 بالحبلل هذه سنة ماتتبدل وال تتحول، لد ٌبطا الولت اختبارا لكنها التتبدل وال تتحول.

 

هللا أو ال؟ هذه النظرة األولى.. ثم بعد ذلن إن عرض علٌن األصل هل أخذ هذا الشًء ٌرضً 

شًء من العطاء وهو على نحو ال ٌرضً هللا هل تمبله أو ترده؟ لال المٌزان فً ذلن هل جاءن 

بطلب؟؟ األصل أن السابر إلى هللا ال ٌطلب من الخلك، ٌطلب من الخالك هذا توحٌد ٌطلب من 

 هللا سبحانه وتعالى هذا األصل.



 
ٕٖٔ 

 

صل أن السابر إلى هللا ال ٌطلب من الناس.. اسمع.. ما هو فمط ما ٌطلب بلسانه ال ٌـُلمح، األ

شًء أكبر؟ ال ٌستشرؾ.. ال ٌمر نفسه على أن تستشرؾ العطاء من الخلك ألنه ٌعلم أن الخلك 

 آلة بٌد الجبللة الذي ٌحركهم هو هللا. أنا ٌستشرؾ إلى عطاءه هو ٌـُفرج عنً، ولهذا لال اإلمام

هذا -الحداد رحمه هللا فً آداب سلون المرٌد ] فإن جاءن شًء بؽٌر طلب وال استشراؾ نفس 

ومن وجه الحبلل وأنت محتاج إلٌه فخذه والِض منه حاجتن فإن فاض  -نوع من الطلب الباطن

ج على من هو محتاج-شًء فتـََصدق  وإن جاءن بطلب استشراؾ نفس أو أنت ؼٌر محتاج  -فّرِ

أو ؼٌر مباح ؼٌر حسن ؼٌر ممبول -و أدهى.. إن جاءن على وجه ؼٌر صحٌح إلٌه أو ما ه

 ً فرده ولكن رده ردا حسنا [ ألن النفس إذا حرمت من الحظ المحسوس المادي أن تؤخذ،  -شرعا

ترٌد أن تستعٌض عن هذا الحرمان بشًء.. حظ آخر، وهو الحظ المعنوي، العنترٌة.. أنا 

ًّ ٌعطونً كذا وكذا.. ر فضت، للت أبدا أنا مثل هإالء؟!، أنا لو أرٌد لسكنت فً عرضوا عل

 لصر لكن أنا عندي أمانة..

 

ولهذا لال اإلمام الحداد رحمه هللا: ] واٌان واالخذ بشهوة أو الرد لشهرة [ انظر لعظمة هذه 

أخذت ألنن مشتهً شًء ترٌده لبل أن تنظر هل –العبارة.. سبحان هللا!! وإٌان واألخذ بشهوة 

ذا ٌـُرضً هللا أو ال ٌرضً هللا، وإٌان واألخذ بشهوة أو الرد لشهرة، العالم الفبلنً االخذ ه

لكن الصادق  -هنان صادلون ٌمولون ما أرٌد-عرضوا علٌه سٌارة وبٌت ٌمول: أبدا ما أرٌد 

ٌمول ال أرٌد.. شكرا.. جزاكم هللا خٌر.. وؼٌره، رأٌت الفرق؟ تلذذ النفس بالشهرة أكبر من 

لحس بالمال .. ٌمال أن فبلن رفض كذا أكبر من تلذذه بركوب السٌارة الفاخرة.. النفس!! التمتع با

 عمك النفس ..

 

هذه ضوابط.. هذه الضوابط وما كان لبلها والمواضٌع التً ابتدأنا بها من بداٌة هذه المجالس 

التوبة وكل التً نسٌر بها إلى هللا عز وجل، تتذكرون من بداٌة مفهوم اإلرادة من الباعث من 

األمور التً تـُحدث عنها: الخواطر، تطهٌر الملب، الطهارة، الولت، الصبلة، النوافل، الرواتب، 

 شؽل كثٌر.. صحٌح؟

 

 مجالسة الصالحٌن

 

وهذه المجالس هً بمثابة المفاتٌح لن ٌحصل كل المطلوب من المجلس، فضل هللا واسع.. إن 

المطلوب كله حصل لن بمجرد جلست فً  شاء هللا ٌحصل لكن ال تضجر إذا ما وجدت أن

المجلس، لكن هنان وسٌلة تعٌن على التحمٌك بذلن مع اإللتجاء إلى هللا والدعاء ومجالسة 

كانوا ٌمولون، فً الحدٌث عنه ملسو هيلع هللا ىلص أظن كلكم أو على االلل جلكم ” من جالس جانس“الصالحٌن 



 
ٕٔٗ 

ٌعنً بٌاع -الجلٌس السوء كحامل المسن مثل الجلٌس الصالح و“حفظ أو سمع هذا الحدٌث 

أو أن تبتاع  -ٌعطٌن هدٌة-أما حامل المسن فإما ان ٌهدٌن  -ٌعنً الحداد-ونافخ الكٌر  -العطور

” منه أو أن تجد منه رٌحاً طٌبة وأما نافخ الكبٌر إما أن ٌحرق ثٌابن وإما أن تجد منه رٌحاً خبٌثة

من أمسى كاال من عمل ٌده “افخ الكٌر ٌعمل بحبلل هذا لٌس فٌه تملٌل من لدر نافخ الكٌر.. ن

 “.أمسى مؽفورا له

 

 الجلٌس الصالح

الكبلم عن ربط المثل الحسً بحرق الثوب والرٌح الكرٌهة بمفهوم معٌن..انتبهوا.. هذا حدٌث 

حٌن البد عظٌم وكل أحادٌثه عظٌمة نفسً له الفداء ملسو هيلع هللا ىلص، هذا الحدٌث ٌمول لن أن ُمجالستن للصال

أن تستفٌد منها فً كل حال من األحوال.. إال أن االستفادة على مراتب، إما أن ٌحذٌن وهذا 

راجع المراد بها إلٌه هو بتوفٌك هللا أن لرر أن ٌعطٌن هو أهدان، وإما أن تبتاع منه ترجع إلى 

 من؟ إلٌن.. لررت تستشري تدفع فلوس وتؤخذ إما أن ٌحذٌن.. أن ٌتكرم علٌن الصالح

بمجالستن إٌاه وإما أن تجتهد فً حسن المجالسة باالستفادة، ال أحسنت االجتهاد فً االستفادة وال 

طاب خاطره أن ٌعطٌن.. تخرج هكذا؟ ال!! وإما تجد منه رٌحا طٌبة.. ما ٌمكن أن تدخل عند 

العطار ال تجد رٌحة طٌبة، تدخل عند العطار ٌعطٌن هدٌة دعاٌة ٌسمونها، وإما تدفع فلوس 

لمشتري، لكن ال هو أعطان وال أنت اشترٌت ممكن ما تشم رٌح طٌبة؟ البد أن تشم رٌحا طٌبة 

 إذا دخلت عنده..

 

 جلٌس السوء

ماذكر النبً ثبلث احتماالت ذكر احتمالٌن، الحظوا هنا!! جلٌس السوء إما أن ٌحرق ثوبن.. 

ا انتبه نفخ الكٌر وأنت ما لماذا؟ لال: أن حرق الثوب هذا نتٌجة لعمل مشترن بٌن الطرفٌن هو م

انتبهت أطلمت ثوبن أو ولفت فً المكان ؼٌر مناسب أو أحدكما ٌحصل منه هذا، فالضرر هنا 

لابم بالمشترن، ال أحرق ثوبن وأنت انتبهت وهو انتبه وأنا واثك من نفسً، ولو جالستهم أنا 

إما أن تشم منه رٌحا و“أتسلى!! فمط الضً ولت.. فمط للٌبل أنفس عن نفسً، واألمور سهلة.. 

تمدر تمر بمكان فٌه رٌح كرٌهة وما تشم؟ مزكوم؟ هذا شًء آخر.. حتى الجراثٌم تدخل ” خبٌثة

 إذا البد لئلنسان أن ٌتؤثر بالجلٌس..” وإما أن تجد منه رٌحاً كرٌهة“أٌضا 

 

السهم؟ إذا نحن بحاجة مستعٌنٌن باهلل عز وجل أن نفكر بعد هذه المجالس.. َمن الناس الذٌن نج

َمن الذٌن حولنا؟ َمن اخترنا مجالستهم من األصحاب الذٌن نؤنس إلٌهم؟ كم نسبة الصالحٌن فٌهم؟ 

ثم الصالحون هإالء.. كم نسبة الذٌن نوع الجلوس معهم شًء مفٌد؟ َمن منهم ٌعتاد النصٌحة إذا 

هذا من  الحظ منً شًء ٌؤتً وٌنصحنً، هذا من أؼلى األصحاب هذا عملة نادرة فً زماننا..

أؼلى ما ٌمكن أن ٌعطٌن هللا فً صبلتن بهإالء األصحاب.. أن ٌوفر لن أو ٌها لن صدٌما 

ٌنصحن، أنا الحظت منن كذا وكذا، انتبه تستثمل النصٌحة ألن هذا مإشر خطٌر!! الصادق فً 
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 طلب السٌر إلى هللا ٌمبل النصٌحة.. ال!! لٌس فمط تمبل النصٌحة، أنن تشعر أنن ممتن هلل حٌث

ساق إلٌن من ٌنصحن، تنظر إلى النصٌحة على أنها هدٌة، ما سمعت لول بن الخطاب رضً 

كٌؾ هدٌة؟ ” رحم هللا امرئ أهدى إلً عٌوبً“هللا عنه الذي ٌفرق الشٌطان من ظله سٌدنا عمر 

 ألن لو لم ٌنبهن إلٌها ستستمر فً هذا العٌب ولد بعض العٌوب تإدي بن.

 

الؽزالً رحمه هللا ٌمول مثبل عجٌباً، لال لو أن أحدا من جلسابن * حكمة ومثال : كان اإلمام 

الحظ عمربا استل إلى ثوبن بٌن الثوب والجسد فمام وزجرن ونهرن وهدد.. أنت ما ترى؟ لرب 

هٌه هٌه وصاح فٌن حتى ٌخرج العمرب.. إذا رأٌت العمرب بالفعل، أوال تستؽرب لماذا صرخ 

العمرب ولد خرج من جسدن ولد سلمت من لسعته كٌؾ  فٌن ولام وهب علٌن لكن بعد أن ترى

تنظر إلى هذا الصاحب؟ جزان هللا خٌر.. وإال تمول ٌا أخً المفروض ٌكون أسلوبن أرلى كان 

المفروض تمول لً انتبه فً عمرب فً ثوبن!!.. لكن لبل أن تعرؾ عمرب صاحب تعرؾ انه 

تمول له ٌا أخً اخفض صوتن  ما ٌكذب حتى فً المزاح صاح فٌن.. هٌه عمرب فً ثوبن..

 تكلم معً بؤسلوب محترم وإال ما آخذ كبلمن!.. وصلت؟

 

األصل فً النصٌحة: أن اإلنسان ٌإدٌها بؤسلوب َحَسن، أنا لما أنصح أطالب نفسً باألسلوب 

ًَّ النصحٌة بٌد أحد.. بؤسلوب حسن أو ؼٌر حسن.. النصٌحة هدٌة،  الحسن، لكن إذا ساق هللا إل

إذا كان هذا فً الحك العمرب الحسً الذي ؼاٌة األمر أن “الؽزالً رحمه هللا تعالى  ٌمول اإلمام

ٌُصٌب الجسد بآالم لد التصل إلى الموت فً نوادر من االحٌان لو مات الجسم، فكٌؾ بعمارب 

فإن وجدت من ٌنبهن إلٌها أتحبه أو ال ” الصفات الذمٌمة التً لد توردن النار وببس المرار

 به أو ال تفرح؟ النفس األمارة بالسوء تستثمل أن تسمع النصٌحة..تحبه؟ تفرح 

 

 الشٌخ المربً المرشد

 

ثم أن هنان نوعا من الصالحٌن نحتاج إلٌهم فً مثل هذه المجالس فً السٌر هلل عزوجل وهم 

 الصالحون الذٌن هٌبهم هللا للداللة على هللا، الشٌخ المربً المرشد الذي ٌدل السالن إلى هللا عز

وجل.. كٌؾ ٌمكن أن ٌتخلص وٌتخلى عن الصفات الذمٌمة التً ال ترضً هللا عز وجل وكٌؾ 

ٌعٌنه أن ٌتحلى بالصفات الحمٌدة، الشٌخ الذي له خبرة بؤمراض الملوب وكٌفٌة معالجتها، 

اإلنسان بحاجة إلى هذا األمر من أراد أن ٌتخلص من صفات نفسه الذمٌمة ٌمرأ كبلم هللا ٌُرتل، 

ً كبلم المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، ٌُجاهد نفسه، ٌنظر فً كبلم الموم، كما أنه أٌضا بحاجة إلى ُمعلم.. ٌنظر ف

 بحاجة إلى ُمرِشد..
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ولهذا جاء شؤن النبً مع الصحابة والصحابة مع التابعٌن والتابعٌن مع تابعً التابعٌن، الصحبة، 

.. ما أحد عنده شٌخ مثل شٌخهم، ولهذا اعرؾ كان الصحابة مرشدهم سٌدنا دمحم.. هللا.. هللا.. هللا

أدبن مع الصحابة، انتبه تضٌع!!، ال تضحن علٌن نفسن والعملن واللرأت التارٌخ.. دلمت.. 

عندن تجرد فً المراءة فً النظرة.. انتبه هإالء شٌخهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص سٌد الوجود، أنت من شٌخن؟ 

 اعمل واعرؾ من أنت!!

نوا شٌوخاً مرشدٌن للتابعٌن، والتابعون كان منهم الشٌخ المرشد لتابع التابع، فمسؤلة والصحابة كا

األخذ والتلمً مسلسلة من رسول هللا إلى مشاٌخ زماننا الربانٌٌن رواٌة ودراٌة وتزكٌة هذا أمر 

ٌحتاج إلٌه السابر إلى هللا، نعم!! ومن ادعى أن اإلنسان ال ٌحتاج إلى مرشد ٌربٌه وٌوجهه 

ٌبصره بعٌوبه فكؤنه ٌُبطل دور النبوة والعلم )إرث النبوة(، الحاجة ماسة أنا أحتاج إلى من و

 ٌنبهنً ..

 

 كٌؾ أعرؾ هذا الشٌخ المرشد؟

كٌؾ أمٌز هذا الشٌخ؟ اإلدعاء فً هذا الباب لبلسؾ كثٌر، ٌكثر من ٌدعون الصبلح والمشٌخة، 

ى هللا هذه رأس المال لٌست محل للمخاطرة ال أسؤل هللا ٌُصلح أحوالنا جمٌعاً.. ومسؤلة السٌر إل

، ولٌس الضابط هنا الشهرة،  أَسِلم مسؤلة سٌري إلى هللا وزمام تربٌة نفسً إلى كل من هبَّ ودبَّ

ٌمول االمام الؽزالً رحمه هللا ] إن من الكبر الخفً أن ٌؤبى التلمٌذ إال أن ٌؤخذ عن مشاهٌر 

ن ٌؤخذ عن الخاملٌن [ ٌعنً الذٌن الٌعرفهم الناس خاملً العلماء أو المشاٌخ المربٌن وٌستنكؾ أ

الذكر إال أن ممصودن فً األصل الوصول إلى هللا فإذا وجدت من ٌدلن بؽض النظر عن نظر 

 الناس إلٌه ففٌه من الخٌر ما ال ٌخطر لن على بال..

 

الشٌخ ٌصلح  ما هً صفات الشٌخ المربً الذي ٌدل على هللا سبحانه وتعالى؟ ٌجب أن تمتنع هذا

أن ٌكون مرشدا لً داال على هللا، ٌمول اإلمام الحداد فً آداب سلون المرٌد عبارة سؤلرأها لكم 

ألنها عبارة نفٌسة ٌمول هنان: ]وكن شدٌد الحرص على طلب شٌخ صالح .. مرشد ناصح.. 

لسٌاسة.. عارؾ بالشرٌعة.. سالن للطرٌمة.. ذابك للحمٌمة.. كامل العمل .. واسع الصدر.. حسن ا

 عارؾ بطبمات الناس ممٌز بٌن فطرهم وؼرابزهم وأحوالهم[ ..

 

وكن شدٌد ” * الصبلح.. االستمامة.. مرشد.. أي أن وصفه اإلرشاد عالم عارؾ بالشرٌعة

الحرص.. شدٌد الحرص ألنن محتاج إلى ذلن على طلب أي البحث ال هذه المسؤلة لٌست 

بلح واالستمامة مرشد صالح، أي انه صالح فً بسهولة على طلب شٌخ صالح فؤول صفاته الص

نفسه حرٌص على إصبلح ؼٌره ؼٌر مكتؾ بصبلحه معرض عن بدل النصٌحة واإلرشاد 

 للبشر ..
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ٍ “* عارٍؾ بالشرٌعة.. فبل ٌتؤتى أن ٌدل على هللا من هو جاهل بشرٌعة هللا  ًّ ما اتخذ هللا من ول

 عز وجل وٌنبهه إلى سلون طلب العلم، ألل ما لد ٌكون أمٌاً وٌعلمه هللا” جاهل ولو اتخذه لعلمه

ٌنبؽً ان ٌكون فٌه من معرفة بالشرٌعة أن ٌعرؾ ما ٌجب أن ٌعرفه كل مسلم المتعٌن فرض 

العٌن، وأن ٌعرؾ من العلم الشرعً ما ٌتعلك بإرشاد العباد، البد أن ٌكون له نصٌباً من ذلن 

 ن فً العلم..فإن كان من العلماء فهو أولى وأولى من المتنفعٌ

 

* سالن للطرٌمة.. أي سار إلى هللا عز وجل مشى فً مراتب التهذٌب للنفس جرب ما ستجربه 

ما سٌرشدن إلٌه، لد ٌكون هنان إنسان اجتباه هللا عز وجل، جذبه إلٌه جذبة صالحة فما عانى 

ٌظن أنه  شإون الطرٌك، إن لم ٌنظر بشؤن السلون ٌَصعُب علٌه أن ٌُعَّرَؾ الناس لهذا البعض

بمجرد أن ٌجد شخص مظنـّة والٌة وصبلح فً حاله، هذا له من كرامات ومن األولٌاء هو الذي 

سٌوصلنً إلى هللا.. ال!! المسؤلة داللة على هللا.. شرح لَمسلن الطرٌك.. فٌنبؽً أن ٌكون سالكاً 

 للطرٌمة.

 

ة وصبلح لد أوصله إلى تَذُوق * ذابك للحمٌمة.. أي أن ثمار سٌره إلى هللا بعلم بالشرٌعة واستمام

 معانً المعاملة مع هللا عزوجل.

 

 * كامل العمل.. بمعنى أنه صاحب تبصر لٌس من الطابشٌن المندفعٌن، كامل العمل..

 

* َحَسن السٌاسة.. أي سٌاسة النفوس ٌُحسن مساٌسة النفوس البشرٌة، ال ٌكون أرعناً، إذا 

َسهـَُل تروٌض السباع ولم ٌسهل تروٌض “ولون: حصلت مشكلة صاح وانتهت المسالة، ال.. ٌم

 الطباع، ٌمولون هكذا..

 

لال: حسن السٌاسة عارؾ بطبمات الناس ممٌز بٌن ؼرابزهم انفعاالتهم، وعاداتهم وفطرهم 

وأحوالهم، لال هذا الذي هذه أوصافه ]فإن ظفرت به فؤلك بنفسن علٌه[، صالح.. ناصح.. عارؾ 

ذابك للحمٌمة.. مستمٌم على مسلن المتابعة للحبٌب المصطفى صلى  بالشرٌعة.. سالن بالطرٌمة..

هللا علٌه وسلم، عارؾ بطباع الناس متنبه لسٌاسة نفوسهم صادق متنور الباطن، إن وجدت من 

هذه صفاته تؽانمه واعكؾ علٌه وامتثل أمره من ؼٌر معصٌة هللا فٌما ٌتعلك بالسٌر إلى هللا، كن 

ذا تعاملت معه، المرٌض إذا ذهب إلى الطبٌب ما ٌتفلسؾ كثٌرا كالمرٌض بٌن ٌدي الطبٌب إ

أمام الطبٌب ٌتؤكد فمط أن الطبٌب هذا طبٌب ماهو طبٌب بس معلك لوحة ومعه شهادة .. ماهو 

شٌخ ولحٌة عمامة والؼترة وسبحته طوٌلة والناس خلفه تركض.. ال!! تؤكد أنه طبٌب ولو 

المرٌض إن لال له الطبٌب عندن مشكلة كذا تحتاج  تؤكدت أنه طبٌب كْن كالمرٌض مع الطبٌب،

 الى الدواء الفبلنً ٌاخذ الدواء وٌتعالج..
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 آداب التعامل مع الشٌخ

وٌحتاج المرٌد بصلته بالشٌخ الذي ٌدُل على هللا بعد أن ٌتؤكد من حال هذا الشٌخ وصدله مع هللا، 

ٌتعامل بها المسلم مع كل  ٌحتاج الى آداب فً التعامل، بعض هذه اآلداب عامة ٌنبؽً أن

حوالٌه.. منها أن ال ٌماطعه فً كبلمه .. أن ال ٌسًء إلٌه فً المعاملة، منها أن ٌتودد إلٌه، هذه 

 مع الكل.

ثم هنان أخبلق نتعامل بها مع العلماء العاملٌن مع من ٌُعلـّم، التلمٌذ مع المعلم، بمدر ما ٌكون 

 ضا ومن أدب وُحسن المعاملة ٌستفٌد.عند التلمٌذ من نباهة وذكاء ومطالعة، أٌ

 

أدب تبلمٌذ الرسول: كان التبلمٌذ .. أعظم تبلمٌذ فً الوجود عند أعظم أستاذ فً الوجود  -

صلى هللا علٌه وعلى آل بٌته وعلٌهم أجمعٌن إذا جلسوا بٌن ٌدٌه وكان على رإسهم الطٌر، 

ألدب معه، ال ٌحدون البصر إلٌه ٌؽضون البصر، إذا تكلم كانوا كلهم آذان صاؼٌة.. ؼاٌة فً ا

إمعاناً، نعم ألنه رسول هللا لكن أٌضاً ألنه معلمهم ومربٌهم، ألن الصحابة رأٌنها منهم ذلن مع 

 بعضهم البعض التبلمٌذ مع األساتذة .

 

أدب الصحابة مع بعضهم : ابن عباس رضً هللا عنهما تتلمذ على زٌد بن ثابت رضً هللا  -

ب زٌد ال ٌدق الباب ٌنتظر متى ٌخرج زٌد، لال ربما ٌؤتً الرٌح فٌسؾ عنه، كان ٌجلس على با

التراب علٌه حتى ٌمّر المار ال ٌظنه إنسانا ٌظنه من متاع المنزل من كثرة التراب، فاذا خرج 

زٌد ٌنظر من هذا فٌمول ابن عباس ٌنفض الؽبار علٌه ما الذي جاء بن إلى هنا ٌا ابن عم رسول 

مع آل البٌت ال حد ٌتفلسؾ ٌمول الصحابة وآل البٌت كٌؾ كانوا .. هذا أدب هللا ؟ أدب الصحابه 

الصحابة مع آل البٌت، فٌمول جبت أسؤلن عن علم رسول هللا الذي أخذته، ابن عباس توفً 

المصطفى وهو فً الثانٌة عشرة من عمره وزٌد أخ أكثر من التحصٌل العلمً فً الرواٌة، لال 

ًَّ فآتٌن؟ أ ًَّ هبل أرسلت إل نت ابن عم رسول هللا .. ٌمول العلم ٌإتى )األدب(، ِلَم لـَْم تمرع عل

 الباب؟ لال خشٌت أن تكون بعض حاجتن مع أهل بٌتن فؤإذٌن.

 

أدب األستاذ مع التلمٌذ : ٌُرى ابن عباس وهو ٌحمل جنازة زوجة زٌد فإذا به ٌؤخذ بزمام دابة  -

ٌد عن الراحلة فٌؤخذ هو بزمام الراحلة ٌسولها .. زٌد أي كؤنه من الخدم الذٌن عند زٌد وٌفعل ز

الحظ ..ابن عباس لـَُرشً وزٌد وإن كان فً األصل من األحرار لكنه كان مولى من الموالً، 

وكانت فً العرب ٌصعب علٌها أن ٌتواضع السٌد المرشً مع المولى المملون لكنه تؤدٌب 

عمار بن أبً عمار أن زٌد بن ثابت  عن“رسول هللا لنفوس الصحابة كانه مملون بٌن ٌدٌه، 

ركب ٌوما فؤخذ ابن عباس بركابه، فمال له: تنح ٌا ابن عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص! فمال له: هكذا أمرنا أن 

نفعل بعلمابنا وكبرابنا فمال زٌد: أرنً ٌدن، فؤخرج ٌده، فمبلها فمال: هكذا أمرنا أن نفعل بؤهل 
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األدب فٌما بٌنهم البٌن على هذا الُرلً فً المعاملة .. التلمٌذ مع ، هذا معنى من ” بٌت نبٌنا

 األستاذ واألستاذ مع التلمٌذ ورَث ذلن َمن بعدهم..

 

تسلسل األدب فٌمن بعدهم : حتى رإي اإلمام الشافعً رحمه هللا ٌصؾ حاله مع شٌخه اإلمام  -

لعها .. و تلمٌذ الشافعً مالن كان ٌمول كنت أصفح الورق بٌن ٌدي مالن برفك لببل ٌسمع و

 الربٌع لال كنت أستحً أن أشرب الماء والشافعً ٌنظر إلً أدباً مع الشافعً ..

اإلمام أحمد ابن حنبل رحمه هللا تلمٌذ االمام الشافعً كان ٌجلس مع بعض الكبار محدثً عصره 

وٌسارع الى  من األبمة األكابر فٌمر الشافعً من بعٌد على بؽلته فٌمطع المجلس اإلمام أحمد

االمام الشافعً وٌؤخذ بزمام بؽلة الشافعً .. وهو أحمد ابن حنبل الشٌبانً العربً ابن المبٌلة 

ٌؤخذ بزمام دابة اإلمام الشافعً وٌتذاكر معه فً العلم، فلما أوصل الشافعً إلى ممصده وعاد 

المر لتؤخذ بزمام إلى ألرانه تؽٌضوا علٌه لالوا كنا نتذاكر فً حدٌث رسول هللا فتركت هذا ا

البؽلة؟ وأنت احمد ابن حنبل؟ لال دعوكم من هذا الكبلم إذا أراد أحدكم الفمه فلٌؤخذ بزمام اآلخر 

لهذه البؽلة للشافعً.. األدب الذي كانوا ٌعٌشون علٌه .. هذه آداب ٌنبؽً أن نحرص علٌها فً 

 حسن المعامله ..

 

 ننصرؾ من هذا المجلس

 

ولم نفرغ بعد من ذكر هذه اآلداب، المجلس الممبل هو خاتمة هذه  ٌمولون أن الولت لد أدرن

المجالس .. ٌاهلل بها ٌاهلل بها ٌاهلل بحسن الخاتمة.. لعلنا فً بداٌة المجلس نفرغ من مسؤلة األدب 

أو الصلة بٌن التلمٌذ والشٌخ .. لنخلص إلى خاتمة هذه المجالس الذي أسال هللا عز وجل أن 

السماء ونفعاً فً األرض وأن ٌجعلها حجة لنا جمٌعاً وأن ال ٌجعلها حجة  ٌجعل لها لبوالً فً

علٌنا جمٌعاً، وأن ٌجعلها خالصة لوجهه الكرٌم، وما شاب ذلن اإلخبلص من شوابب أنفسنا 

أسؤله أن ٌعود علٌه وأن ٌسبل علٌه من بٌن إحسانه وفضله ما ٌجعلها فً الممبوالت ٌا أكرم 

ٌن ٌا أكرم األكرمٌن وصلى هللا على سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم .. األكرمٌن ٌا أكرم األكرم

 والحمد هلل رب العالمٌن.
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الحمد هلل فً األولى واآلخرة، الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد هلل كما ٌلٌك بفضله 

 الفاتح الخاتم الصادق السابك وإحسانه، الحمد هلل على جوده وامتنانه، وصلى هللا على سٌدنا دمحم

 وعلى آله وصحبه ومن سلن نهجه إلى ٌوم الدٌن..

هذا المجلس هو خاتمة مجالسنا المباركة التً كنا نتجالس فٌها تعرضاً لنفحة هللا ..أٌها المرٌد.. 

لبل أن نراجع مراجعة سرٌعة للمجالس الماضٌة، دعونا نستكمل الحدٌث عن صلة التلمٌذ 

مرٌد بالشٌخ ألننا من بعد هذه المجالس سٌحتاج كل واحد منا إلى مواصلة شؤن سٌره باألستاذ؛ ال

 إلى هللا عزوجل..

 

مرَّ معنا فً المجلس الماضً أن للشٌخ صفات وَمّر ذكرها ]المرشد الناصح، المستمٌم الصالح، 

سٌاسة النفوس  العارؾ بالشرٌعة، السالن للطرٌمة، الذابك للحمٌمة، الحكٌم المتبّصر؛ الذي ٌُحسن

وتهذٌب الِطباع؛ كامل العمل[، َمّر معنا أن المرٌد بحاجة إلى طلب الشٌخ.. البحث عنه بصدق 

وإخبلص، األصل أن الصادق فً البحث عن الشٌخ ال بد وأن ٌجمعه هللا على الشٌخ الذي 

لشٌخ عند التناصؾ ما ذهب إالً الصدق ولو صدق الُمرٌد لوجد ا“ٌرشده، لهذا لال المربون: 

، فإن وجد اإلنسان من اجتمعت فٌه هذه الصفات؛ إرث النبوة الكامل باستثناء ”على باب بٌته

 الوحً والعصمة وخصوصٌة النبوة ..

 

 الشٌخ المربً

 

 ماذا ٌلزم من وجد الشٌخ المربً؟ -

عن أوال: تصحٌح النٌة، فً الصلة بهذا الشٌخ األستاذ؛ أفهم ماذا أرٌد منه، أنا ال أبحث عن صنم 

كهنوت، أنا أبحث عن داٍل ٌدلنً على هللا عزوجل، أٌضاً أنا ال أبحث عن مظهر وصورة 

أتباهى بها أمام الناس، أبحث عمن ٌعٌننً على التربٌة والسٌر إلى هللا عمن ٌبصرنً بعٌوبً 

وكٌؾ أتخلص منها، وعمن ٌُبصرنً بالصالحات من األعمال والحسن من الصفات وٌعٌننً 

 فبحثً عن الشٌخ بحث عن سٌري إلى هللا.. على األخذ بها،

 

ثانٌا : نراعً األدب مع الشٌخ، َمّر معنا فً المجلس الماضً كٌؾ كان الصحابة ٌتؤدبون مع 

المصطفى وكٌؾ كان التابعون ٌتؤدبون مع الصحابة وكٌؾ كان تابع التابعٌن ٌتؤدبون مع 

ٌماً حتى ال ٌُحدث صوتاً فً التابعٌن، وكٌؾ كان الشافعً تذكرون ٌصفح الورق صفحاً رل

حضرة مالن، هذه اآلداب.. األدب مع الشٌخ مع األستاذ هو جزء من تهذٌب النفس أوالً ومن 
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اإلعتراؾ بالفضل ألهله ثانٌاً، أٌضاً فابدة هذا األدب أنه ٌعٌنن على أن تتموى على نفسن ألن 

شًء ولهذا ترٌد أن ترفض النفس من طبٌعتها التمرد ال تحب أن ٌوجد من ٌوجهها إلى عمل ال

بؤي طرٌمة، فلهذا َسْولها باألدب تهذٌب النفس وَمّر اعاة األدب مع من نؤخذ عنه العلم مع من 

نتربى على ٌده له األثر الكبٌر فً تهٌبة النفس ألن تواصل ألن تؤخذ ألن تستفٌد، أٌضاً مع 

 تصحٌح النٌة ومع األدب.

 

لماذا أحب الشٌخ محبة كبٌرة شدٌدة عظٌمة؟ ألنه ٌدلنً  ثالثا : صدق المحبة، ووجه هذه المحبة،

على هللا فمحبتً له هً محبة فً هللا، من باب حبً لوصولً إلى هللا وصلتً باهلل أحب هذا 

 اإلنسان الذي ٌعٌننً على ذلن بإرشاده وتوجٌهه.

 

رابعا : أن أدرن أن صلتً بهذا اإلنسان صلة روح، لٌست مجرد صلة جسد؛ لٌست مجرد 

استماع أذن لكبلم وأنصرؾ.. هً صلة روحٌة، مفاد هذه الصلة أن الشٌخ هذا له صلة بشٌخ 

لبله، والشٌخ الذي لبله له صلة بشٌخ لبله وهكذا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ فهو نور ممتد من زمان إلى 

 زمان إلى زمان إلى زماننا، مراعاة هذه اآلداب مع أدب أساسً ..

 

صدق، أن أكون صادلاً معه فٌما ٌسؤلنً عنه فٌما أخاطبه فٌه فٌما أخبره به فٌما خامسا : ال

أستدل به على هللا عزوجل من داللته، فإن أمثال هذه الصفات مع الجد واالجتهاد فً الطاعة فً 

ؼٌر معصٌة هللا؛ أطٌع شٌخً فً تربٌة نفسً فً األمور المتعلمة بسٌاسة النفس فً كل ما 

أبداً، مراعاة ” ال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالك”ؼٌر معصٌة هللا عز وجل فـٌؤمرنً به فً 

 أمثال هذه األمور تعٌن على تنور الملب .

 

 نشؤ لدٌنا تطرفٌن فً التعامل مع مسؤلة الشٌخ :

 

األول : تطرؾ فهم من هذا الكبلم معنى التسلٌم الكلً ولو فً معصٌة هللا، وهذا ال ٌتؤتى ألحد 

 نا ٌؤتً المحظور .من البشر، ه

 

الثانً : طرؾ آخر فهم فهماً آخراً عكسٌاً جاء إلى حد التمرد عدم مراعاة األدب، شهدنا الٌوم 

من التبلمٌذ من ٌرفع الصوت على المدرسٌن انظروا إلى مدارسنا الٌوم، من ٌنكت على 

تكلم  المدرس من ٌرمً بالطباشٌر على رأس المدرس فٌلتفت المدرس فٌضحن الجمٌع، وإذا

أحد ٌمولون ال هذا ٌعطً العمل انطبلق .. ال تؽلموا العمول .. إلؽاء للفكر .. كٌؾ ٌعنً ٌكون 

مطٌع للشٌخ متؤدب معه؟ ما رأٌنا خٌراً من أمثال هذه الكلمات، ولد ٌنتمد البعض لجهل سمعنا 
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بعض من جهل األمر ٌمول: هذا من الكهنوت كٌؾ ٌعنً ٌتؤدب مع الشٌخ وٌطٌعه فً ؼٌر 

معصٌة هللا؟ ٌعنً من باب المدح وهللا ألول جهل لٌس من باب الذم ألنً لو أردت أن أصفه 

 بصفة أخرى ستكون أشد من صفة جهل، ولكن نمول )اإلنسان عدو ما ٌجهل( .

 

 مشكلة اإلدعاء فً مسؤلة الداللة على هللا وتعرٌؾ الناس بطرٌك هللا :

 

ؤهل للطرٌك أخذوا صورة فً الداللة على هللا ولم كثر األدعٌاء الذٌن لٌسوا بصادلٌن لٌسوا ب

ٌؤخذوا حمٌمتها، والسبب فً انبهار الناس أو أن الناس ٌنؽشون بؤمثال هإالء األدعٌاء أن البعض 

مفهوم المشٌخة عنده ؼٌر واضح، مفهوم المشٌخة عنده الرجل الذي ٌُجري الكرامات التً 

كرامات والخوارق العادات وأهل السنة تحصل على ٌدٌه خوارق العادات، كلنا ٌإمن بال

والجماعة ٌعتبرون إنكار الكرامة فسماً.. خلبلً.. بدعة فً عمٌدة الذي ٌنكر الكرامة، هذه ثابتة 

ٌَْها َزَكِرٌَّا اْلِمْحَراَب  عند أهل السنة والجماعة بنص المرآن والسنة، لصة مرٌم )ُكلََّما دََخَل َعلَ

ُجرٌجر الراهب الذي اتـُهم بالباطل فخاطب الطفل الصؽٌر فؤنطك هللا  َوَجدَ ِعندََها ِرْزلاً(، لصة

له الرضٌع، الكرامة ثابتة، الصحابة كثرت عندهم الكرامات فكلنا نإمن بها، لكنها لٌست هً 

الممٌاس لمعرفة الصالح فحسب، األساس فً تمٌٌز الصالح والدال على هللا اإلستمامة ولهذا 

لو رأٌتم الرجل ٌطٌر فً السماء أو ٌمشً “، لال اإلمام الجنٌد: “رامةاإلستمامة أعظم ك“لالوا: 

فإن رأٌتموه ممتثبلً  -أي أمر هللا ونهٌه-على الماء فبل تؽتروا به حتى تمٌسوه على األمر والنهً 

ًٌّ زندٌك ، ٌمكن أن تـُخَرق العادة “ألمر هللا منتهٌاً عما نهى عنه هللا فهو ولً صدٌك وإال فهو دَع

ٌمكن أن تـُخَرق العادة بجن ٌمكن أن تـُخَرق العادة بصورة فهلوة لٌس حمٌمٌة، لكن خـَرق  بسحر

العادة إذا صحت باإلستمامة نعم نعتبرها كرامة، لكن ممام الشٌخ الذي ٌَدل على هللا وٌرشد ال 

على مشى ألواٌم بالٌمٌن “ٌُماس بكثرة الكرامات التً تـُجرى على ٌدٌه، ٌمول اإلمام الجنٌد: 

، فالممٌاس هنا ُعمك السٌر واإلستمامة على “الماء، وماَت ألواٌم أعظُم منهم ٌمٌناً من شدةِ الظمؤ

مرضاة هللا، األكمل فً متابعة ُسنـّة الحبٌب ملسو هيلع هللا ىلص فً التـَخلك بؤخبلق النبً ملسو هيلع هللا ىلص، األعمك نظراً فً 

 شن نحن بحاجة ألن نؤخذ عنه..مماصد الشرٌعة، من كانت هذه صفاته ال 

 

 ماذا ٌلزم من لم ٌجد الشٌخ المربً ؟ -

ما وجدت هذا الشٌخ ماذا تعمل؟ الحك عزوجل ال ٌَُرد صادق فً اإللبال علٌه، الصدق سٌجمعن 

 على الشٌخ لكن إلى أن تجتمع علٌه :

 

 . ألّح على هللا فً الدعاءٔ
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 . واظب على وردن من كتاب هللإ

 

 نـّة الحبٌب ملسو هيلع هللا ىلص. الرأ فً سُ ٖ

 

 . الرأ فً كتب الموم التً تدل على السٌر إلى هللاٗ

 

الكبلم الذي كان ٌُنثر فً هذه المجالس إنما هو نـُبـَذ من كبلم الموم المعتنٌن بالتربٌة والسلون، 

ً خلوته ُحجة اإلسبلم اإلمام الؽّزالً الذي ألـّؾ إحٌاء علوم الدٌن فً هذا الصرح المبارن ف

الموجودة هنا فً هذا الجامع عندما عكؾ عشر سنٌن على تصنٌفه، احرص على اإلستفادة 

 منه..

تنبٌه: أما مسؤلة من ٌتكلم عن تخرٌج األحادٌث فً اإلحٌاء، استـُدرن على تخرٌج الحافظ  -

 العرالً رحمه هللا تعالى استدرن علٌه الحافظ السبكً والحافظ الزبٌدي فً شرحه لئلحٌاء

وؼالب األحادٌث الموجودة لها شواهدها الصحٌحة من الكتاب والُسنـّة والكتاب كتاب تربٌة، 

 كتب اإلمام الؽّزالً لها أثر كبٌر فً تهذٌب النفوس..

 

كتب اإلمام الحداد الذي أخذنا من كتابه آداب سلون المرٌد هذه المجالس وله كتب مفٌدة فً هذا 

السكندري كالحكم العطابٌة وشروحها، أٌضاً باإلضافة إلى  الباب، كتب اإلمام ابن عطاء هللا

ُسِل  ٌَْن ِمْن أَنبَاء الرُّ كتب الموم، ِسـٌَر الصالحٌن، تراجم األنبٌاء، لصص األنبٌاء )َوُكـبلًّ نَّمُصُّ َعلَ

أٌضا ِسـٌَر  َما نُثَبُِّت بِِه فَُإادََن( َجعََل هللا تثبٌت فإاد سٌدنا دمحم بمصص األنبٌاء .. كٌؾ بنا نحن؟

الصحابة رضً هللا عنهم ِسـٌَر الصالحٌن من التابعٌن ومن بعدهم ِسـٌَر آل البٌت علٌهم السبلم، 

 المراءة فً سٌر الصالحٌن تحرن الملب ..

 

 . أكثِر من الصبلة على سٌدنا دمحم..٘

 

من صلى “فمد لال العلماء: ]الصبلة على النبً شٌُخ َمن الشٌخ له[، كٌؾ؟ لال نحن موعودون: 

ًَّ مرة صلى هللا علٌه بها عشرة صحٌح؟ والصبلة من هللا لال هللا فٌها )ُهَو الَِّذي ٌَُصلًِّ ” عل

َن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر( فصبلة هللا علٌنا إخراج من الظلمات إلى  ٌُْكْم َوَمبلبَِكتُهُ ِلٌُْخِرَجُكم ّمِ َعلَ

 كلما خرجت من الظلمات إلى النور، والصادق النور، فكلما أكثرت من الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص

فً اإللحاح على هللا البد أن ٌدله هللا عز وجل على مسلن الوصول إلٌه، هذا ما ٌسره هللا 
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 سبحانه وتعالى فً هذه المجالس من حدٌث..

 

 

 استذكار المجالس

 

هللا أن نكون لد صححنا تتذكرون فً بداٌة المجالس كان الحدٌث عن تصحٌح اإلرادة نسؤل 

مرادنا ال ٌكون فٌنا من ال ٌزال ٌرٌد الدنٌا، جاء الكبلم عن إرادة اآلخرة والسعً لها، َمّر معنا 

أن أول األمر فً السٌر إلى هللا هو الباعث ما ٌبعث هللا تعالى به للب السابر إلٌه، ِهّمة السٌر 

اعث فنلتموه نسؤل هللا ذلن، ولعلنا بعد نٌله إلى هللا ما ٌمذفه هللا فً الملب، ولعلكم طلبتم الب

حرصنا على تموٌته والحفاظ علٌه وعلى إجابته، َمّر معنا بعد ذلن الكبلم فً أن أول خطوة فً 

ممامات السابرٌن إلى هللا التوبة وتصحٌح هذه التوبة وكٌؾ نسلن مسالن التاببٌن، ثم َمّر معنا 

ٌر إلى هللا فً اإللتفات إلى الملب، وأن الملب له بعد ذلن الحرص على حفظ الملب فً أول الس

منافذ حسٌة ومنافذ معنوٌة تتذكرون الكبلم عن السمع والبصر واللسان والنطك واللممة وما تإثر 

به، هذه كلها كان الحدٌث عنها، كما َمّر معنا فً اللٌالً المباركة التً انمضت فً هذا المكان 

الخواطر خواطر الشر، تتذكرون كٌؾ كنا نتحدث عن المبارن الحدٌث عن حفظ الملب من 

تفرٌمنا بٌن خاطر الشر وخاطر الخٌر مٌزان الشرٌعة واإلبتداء ومخالفة النفس، كٌؾ نـُمٌز بٌن 

خاطر الخٌر الذي ٌؤتً من هللا إلهاماً، وخاطر الخٌر الذي ٌؤتً لمة من الملن، وكٌؾ نـُمٌز بٌت 

ى نفمه كٌؾ ندفعه بالذكر واإلستعاذة، خاطر الشر الذي خاطر الشر الذي ٌؤتً من الشٌطان حت

ٌؤتً من النفس األمارة بالسوء وكٌؾ ندفعه بتروٌض النفس )نملل العلؾ ونكثر العمل(، 

تتذكرون الخوؾ من خاطر االستدراج خاطر الشر الذي ٌؤتً استدراجاً عموبة من هللا وعبلجه 

ّر معنا عن مداخل الشٌطان السبعة وكٌؾ نسدها سرعة التوبة إلى هللا، تتذكرون الحدٌث الذي مَ 

باإللتجاء إلى هللا والذكر، ثم بعد ذلن تتذكرون الحدٌث عن االلتفات إلى الملب بعد حماٌته بإحكام 

المداخل مداخل الخواطر.. مداخل الجوارح.. أن نلتفت إلى الملب لنحرص على التخلص من 

الِكبَر والَحَسد والرٌاء وما ٌتفرع عنها وَمّر أمراض الملوب من معاصً للوبنا وكان أشدها 

 الحدٌث عن معالجتها..

 

كما َمّر معنا الحدٌث أنـّا مع تطهٌرنا لملوبنا ٌنبؽً أن نحرص أٌضاً على طهارة ظاهرنا من 

النجاسات والماذورات، الحفاظ على الوضوء كلما أحدثنا، الذكر هلل سبحانه وتعالى بعد الوضوء، 

ء، تتذكرون الحدٌث عن تطهٌر ظاهرنا الحدٌث عن ضبط أولاتنا كٌؾ تسٌر صبلة سنة الوضو

وأن المرٌد السابر إلى هللا أؼلى ما ٌملن أنفاسه ]نفس المرٌد جوهرة ال لٌمة لها[ أي ال تـُمدّر 

بمٌمة، تتذكرون أنـّا إذا أردنا أن نضبط أولاتنا كان الحدٌث أن الحاجة إلى أن نجعل محاور 

لٌها األولات وأن محور أولاتنا هً الفرابض، كٌؾ ٌكون الحضور مع هللا فً للولت تنضبط ع

الصبلة كٌؾ نجٌب المإذن، ثم جاء الحدٌث عن حاجتنا إلى أن ٌكون لكل منا رواتب مع 

الصلوات المبلٌة والبعدٌة أٌضا صبلة الوتر صبلة الضحى نحافظ علٌها نستمر على ذلن، 
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ة المرآن العظٌم من األذكار الواردة من الصبلة على النبً تتذكرون الحدٌث عن الورد من لراء

صلى هللا علٌه وآله سلم، نحافظ على األوراد، ذكرنا لكم ورداً استـُنبط من الُسنـّة الورد اللطٌؾ 

لئلمام الحداد، ذكرنا أٌضاً فً مجالسنا عن حضور الملب مع هللا سبحانه وتعالى، ثم تحدثنا عن 

تلحك ذلن من النظر إلى صلتنا بالخلك من النظر إلى مسؤلة الرزق عدٍد من األمور التً 

والتعامل معها، تحدثنا عن شإون وشجون تتعلك بسٌرنا إلى الباري سبحانه وتعالى، حتى 

توصلنا بعد ذلن إلى ُحسن النظر فً معاملتنا للخلك وعدم أخذ الخلك لملوبنا لتؽٌبها عن هللا 

عامل مع الناس ذكرنا أن هنان من الناس من البد من ُحسن سبحانه وتعالى، علمنا ألسام الت

المعاملة معه.. لم نختر أن تكون لنا صلة به، وأن هنان من الناس من كانت لنا نسبة من 

 اإلختٌار، ومن الناس من اخترنا صحبتهم وكٌؾ نتعامل مع هإالء جمٌعاً..

 

كة فً هذا الجامع المبارن الجامع فً هذا المجلس اآلن توصلنا إلى خاتمة هذه اللٌالً المبار

األموي الكبٌر جامع دمشك الذي عبك بؤنفاس ساداتنا الصحابة رضً هللا عنهم، فً هذه األماكن 

جلس عبد هللا بن مسعود درس، وهنا جلس ببلل بن رباح وهنا دّرس التابعون الذٌن أخذوا 

ا درس اإلمام الؽّزالً واختلى عنهم، هنا َمّر سلطان العلماء الِعز بن عبد السبلم ودرس، وهن

وألـّؾ إحٌاء علوم الدٌن، هنا جلس صدور المحدثٌن والفمهاء واألصولٌون والمربون هنا شهدت 

هذه الجدران وجوهاً باتت فً دُجى اللٌل تموم هلل ُمناجٌة ُمصلٌة ُمخاطبة له سبحانه وتعالى، 

ن ببلد اإلسبلم توجد أماكن مثل هذه وأنتم الجٌل الذي ورث هذه المواطن الشرٌفة وفً كل بلٍد م

ذاكر هللا فً الؽافلٌن بمنزلة ”فً ؼٌر ببلد المسلمٌن نور الروحانٌة للُممبل على هللا أكبر وأكبر فـ

 وذاكر هللا فً الؽافلٌن كالحً بٌن المٌتٌن ..” الصابر فً الفارٌن

 

 كلمة شكر

 

من حضر ومن استمع وأن ٌجزي  فً خاتمة هذه المجالس نسؤل هللا عزوجل أن ٌبارن فً جمٌع

عنا خٌر الجزاء اإلخوان الذٌن لاموا على اإلنتاج واإلخراج أخونا المخرج دمحم والشباب الذٌن 

عملوا معهم، األستاذ عمار.. الدكتور دمحم ٌحٌى.. وإخواننا الذٌن سعوا فً ترتٌب مثل هذا 

ذا البلد .. الشام .. ببلد الخٌر األمر.. أخونا أشرؾ وبمٌة االخوان، نسؤل هللا أن ٌبارن فً ه

والنور ببلد البركة التً دعا لها الحبٌب ملسو هيلع هللا ىلص الببلد التً آوى إلٌها عمود المرآن عمود الدٌن، كما 

جاء عنه ملسو هيلع هللا ىلص أرض الرباط، البلد التً كلما تكررنا علٌها وترددنا علٌها شهدنا عجابب من صدق 

 وبشارته، وهنا أنا أخاطب من هم ٌسمعون وٌرون من وراء آالت التصوٌر من وراء لوله ملسو هيلع هللا ىلص

الشاشات البلد التً ٌظلمها الكثٌر فً الحدٌث عنها نسمع كبلماً كثٌراً عن هذه البلد متعلك 

بالتعامل مع أهل الدٌن وأهل العلم، جبنا وجدنا المجالس معمورة دروس المشاٌخ تمؤل المساجد 

ات المرآن والحمد هلل تمؤل المساجد معاهد تعلٌم الشرٌعة تمؤل المساجد تمؤل الببلد أٌضاً، هذه حلم

الببلد التً ال تزال فٌها البركة، أسؤل هللا أن ٌبارن بكل من ساهم فً الخٌر وفً كل من أعان 

جٌل مثل هذه علٌه أسؤل هللا أن ٌبارن فً إخواننا فً وزارة األولاؾ الذٌن هٌبوا لنا السبٌل لتس
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الحلمات، أسؤل هللا أن ٌبارن فً ولً أمر هذا البلد وربٌسها وأن ٌوفمه لما ٌحب وٌرضاه وأن 

ٌلهمه من األعمال ما ٌنفعه ساعة الولوؾ بٌن ٌدٌه وما ٌعٌن شعبه على ما هم علٌه وأن ٌهٌا له 

وللٌبل ٌتحرج  البطانة الصالحة وسابر من والهم هللا أمور المسلمٌن، إخوانً البعض ٌتضاٌك

من مسؤلة الدعاء لوالة األمر، الفـُضٌل بن عٌاض كان ٌمول ]لو كانت لً دعوة مستجابة 

لجعلتها لولً األمر[، هذا أمر ٌجب أن نفمهه ونعٌشه، نسؤل هللا أن ٌوفك أولٌاء أمور المسلمٌن 

بٌن للوبهم فً الخٌر على الخٌر للعمل على طاعته على تطبٌك كتابه وُسنـّة نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص وأن ٌجمع 

وأن ٌبصرهم بما ألامهم هللا من ثمل هذه األمانة وأن ٌعٌنهم على ثملها وُحسن أداءها، أسؤل هللا 

أن ٌبارن فً علماء هذا البلد رأٌت منهم من األدب من التواضع، كلكم رأى شٌخنا الكبٌر الشٌخ 

اء إلى هذا المجلس، كلكم رأى الحفاوة دمحم سعٌد رمضان البوطً بتواضعه وجبللة لدره كٌؾ ج

التً نراها من مشاٌخنا وكبار علماء الشام الذٌن أحدهم ال ٌستحك أن ٌكون الفمٌر تلمٌذاً لتلمٌذ 

تلمٌذهم رضً هللا عنهم وبارن للمسلمٌن فٌهم وفً سابر علماء المسلمٌن، توجهوا إلى هللا فً 

ٌنهم على ما ألامهم علٌه أن ٌجمع بٌن للوبهم أن ٌبارن فً علمابنا أن ٌمد فً أعمارهم أن ٌع

 وٌوحد صفوفهم، نسؤل هللا البركة للكبٌر والصؽٌر فً هذا البلد وسابر ببلد المسلمٌن ..

 

 ننصرؾ من ختام مجالس أٌها المرٌد

 

تعالوا بنا فً خاتمة هذا المجلس نوجه للوبنا إلى هللا، لكن نرٌد ننصرؾ لبل الدعاء بؤربع 

 ة :تذكٌرات سرٌع

 

. الحب : أعظم ما ٌُعطً هللا للملوب نعمة الحب، اعتنوا بالمحبة أحبوا بعضكم البعض هذا من ٔ

حب هللا وحب رسوله، أحبوا أوطانكم وبلدانكم، أحبوا إخوانكم، أحبوا جٌرانكم، أحبوا أصحابكم 

 هللا .أحبوا مخالفٌكم، وأحبوا لهم الخٌر، انشروا المحبة فإن المحبة أساس فً السٌر إلى 

 

 . على التناصح فٌما بٌننا البٌن..ٕ

 

 . دوام اإللحاح على هللا ودوام الدعاء والولوؾ ببابه ..ٖ

 

. تذكروا إخوانكم من المسلمٌن.. فً مشارق األرض ومؽاربها فً دعواتكم فً توجهاتكم فً ٗ

عنهم، فً  هذه اللٌالً الشرٌفة المباركة.. لكم إخوان فً فلسطٌن ٌعانون أسؤل هللا أن ٌفرج

العراق فً أفؽانستان وفً الصومال وفً البلمان وكم سؤعدد وجهة الملوب إلى هللا عزوجل 

 علٌها المدار والمعّول، اللهم ارزلنا الصدق ٌا كرٌم ..
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 الدعاء –مسن الختام 

 

الحمد هلل رب العالمٌن، اللهم صّلِ وسلم على سٌدنا دمحم وعلى آل سٌدنا دمحم، اللهم إنا نسالن 

رضان والجنة ونعوذ بن من سخطن والنار، ربنا ال تزغ للوبنا بعد إذ هدٌتنا وهب لنا من لدنن 

رحمة إنن أنت الوهاب ربنا اؼفر لنا وإلخواننا الذٌن سبمونا باإلٌمان وال تجعل فً للوبنا ؼبلً 

ٌن، ربنا للذٌن آمنوا ربنا إنن رإوؾ رحٌم، ربنا افتح بٌننا وبٌن لومنا بالحك وأنت خٌر الفاتح

تمبل منا إنن أنت السمٌع العلٌم وتب علٌنا إنن أنت التواب الرحٌم، اللهم إنا عبٌدن وأبناء عبٌدن 

وإمابن نواصٌنا بٌدن ماٍض فٌنا حكمن عدل فٌنا لضاإن نتوجه إلٌن فً ساعتنا هذه بملوبنا 

تمبل هذه  وألسنتنا وأسماعنا راجٌن فضلن وإحسانن وجودن وامتنانن، اللهم إنا نسؤلن أن

المجالس عندن، اللهم البل هذه المجالس من المتكلم والسامع والساعً والخادم، اللهم والبل من 

الجمٌع ماوفمتهم إلٌه، اللهم إن األعمال مهما كانت إن لم تخلص إلى ساحة المبول فهً هباء 

رض، اللهم بارن منثور، اللهم تمبل منا هذه المجالس واجعل لها لبوالً فً السماء ونفعاً فً األ

فً إخواننا الذٌن حضروها وترددوا علٌها واستمعوا إلٌها، اللهم اجعلها حجة لنا وال تجعلها 

حجة علٌنا، اللهم اجعلها خالصة لوجهن الكرٌم، اللهم وما شابها من شاببة رٌاء أو سمعة أو 

أن تعود علٌه عجب أو إلتفات إلى الخلك أو نمص أو خطؤ أو تمصٌر أو نسٌان فنسؤلن اللهم 

بعوابد فضلن وإحسانن وجودن وامتنانن، نسؤلن اللهم أن تنظر إلى هذه المجالس نظرة رضى 

من حضرتن فإنن إن رضٌت عن أمر باركت فٌه ووفمت أهله إلى ما تحبه وترضاه، اللهم 

 ارزلنا اإلخبلص بالمعاملة..

 

وحمه، اللهم إن ذنوبنا كثٌرة وأمراض  اللهم ارزلنا الٌمٌن.. اللهم حممنا بحمابك الٌمٌن علمه وعٌنه

للوبنا خطٌرة ولٌس لنا رب ؼٌرن نتوجه إلٌه ولٌس لنا إله سوان نلجؤ إلٌه، نلجؤ إلٌن وإلى 

فضلن وإلى إحسانن وإلى جودن وإلى امتنانن أن تنظر إلى للوبنا نظرة الرضى، اللهم طهر 

لوبنا اللهم إن للوبنا مرٌضة فاشفها، إلهنا للوبنا اللهم أصلح للوبنا اللهم نور للوبنا اللهم عافً ل

وسٌدنا لٌس لنا رب ؼٌرن وال إله سوان فنلجؤ إلٌه، ها نحن اآلن بٌن ٌدٌن وحالنا ال ٌخفى 

علٌن أمرتنا فتركنا ونهٌتنا فؤتٌنا وارتكبنا، وعزتن وجبللن ما فعلنا ذلن وال تركنا ما تركنا 

كٌؾ وأنت ربنا وإلهنا وسٌدنا وخالمنا ؼٌر أن أنفسنا استخفافاً بؤمرن وال استهزاًء بؤدب نهٌن.. 

األمارة بالسوء، وها نحن اآلن بٌن ٌدٌن ملتجبٌن إلٌن راجٌن فضلن وإحسانن، اللهم تب علٌنا 

توبة نصوحا طهرنا بها جسما وللباً وروحا، اللهم من صّحت نٌته فً هذه المجالس فالبل منه 

كرٌم، إلهنا وسٌدنا إن األمور بخواتٌمها وها نحن فً  ذلن ومن لم تهب للمسًء منا للمُحسن ٌا

 خواتٌم هذه المجالس فاجعلها خاتمة رشد ٌا كرٌم.

 

اللهم وإذا حانت ساعة اإلنتمال ونادانا مناد الرحٌل والزوال فنسؤلن اللهم أن تحٌن هذه الساعة 

تب المعرفة بن حتً علٌنا ولد أصلحت للوبنا ولد رزلتنا حسن اإللبال علٌن ولد رلٌتنا فً مرا
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ال تؤتً هذه الساعة إال ولد أشرق على جنبات للوبنا من أنوار الشوق إلٌن وصدق محبتن ما 

نتهٌؤ به لرضوانن األكبر ونؤمن به مما نخاؾ ونحذر، اللهم فإذا حانت الساعة فخفؾ عنا 

رحٌما، سكرات الموت اللهم خفؾ عنا سكرات الموت واجعل ملن الموت بمبض أرواحنا شفٌماً 

اللهم وإذا استـُلت الروح عن الجسد فعلى ال إله إال هللا دمحم رسول هللا، وإذا أوٌنا إلى المبور 

فارحم ؼربتنا ووحشتنا وذلتنا، وثبتنا عند السإال واجعل لبورنا روضة من رٌاض الجنة، 

النشر، واجعل بٌننا وبٌن ؼضبن وسخطن ولاٌة من رحمتن وُجنة، اللهم وإذا جاء ٌوم الحشر و

ونفخ النافخ فً الصور مرة ثانٌة فٌجمعنا وجمٌع الخبلبك فتحت ظل عرشن، اللهم تحت ظل 

عرشن ٌوم ال ظل إال ظله، اللهم وعلى حوض نبٌن فاجمعنا أجمعٌن واسمنا من حوضه صلى 

هللا علٌه وسلم شربة هنٌبة مرٌبة ال نظمؤ بعدها أبدا.. وصلى هللا على سٌدنا دمحم وعلى آله 

 ه وسلم والحمد هلل رب العالمٌن.وصحب
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